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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

Trøst mitt folk

Helt fra første stund har profeten Jesajas ord etset seg inn i vår bevissthet. Det er 
uforglemmelige ord, fylt med mening, håp og løfter, ord som Immanuel, eller «Gud er 
med oss» (Jes 7,14); «For et barn er oss født» (Jes 9,6); «Hver dal skal heves» (Jes 40,4; 
«Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk 
fred, ved hans sår ble vi helbredet» (Jes 53,5).

Ord skaper bilder, ekko. Svake ord skaper svake, skrøpelige bilder; kraftige, opp-
høyde, velvalgte ord skaper sterke, fine bilder og høye, skarpe ekko. Dette forklarer 
hvorfor Jesajas ord taler så høyt og skarpt til oss etter 27 århundrer. 

For eksempel i diktet om den lidende tjeneren (Jes 52,13–53,12) gir Jesaja et 
skarpere bilde av Messias enn noe annet sted i GT. Bare denne delen er nok til å 
rettferdiggjøre tilnavnet «evangelieprofeten». 

Og tenk at han forutsier Kyros med navn halvannet århundre før perserkongen inn-
tok Babylon (Jes 44,28–45,6). Dette er så utrolig konkret at noen lærde har sagt at store 
deler av Jesaja er fra en senere «Jesaja nummer to» fordi de ikke kan se lenger enn de 
tørre, intellektuelle grensene menneskets fantasi setter. 

Jesajas bok har en unik blanding av levende bilder, stor poetisk rytme og balanse, 
dramatiske kontraster som kan minne om Beethoven og en rik vev av temaer som går 
igjen i en fin symfonisk prosess der de utvikles videre. Boken er et verdig litterært red-
skap for Guds tanker, som jo er like høyt hevet over det dagligdagse som himmelen er 
høyere enn jorden (se Jes 55,9). Selv i oversettelser som ikke får med seg de hebraiske 
ordspillene og alliterasjonene, er det få av litteraturhistoriens fineste verker som kan 
måle seg med Jesajas bok.

Vi kjenner hans veltalende, poetiske, følsomme og mektige ord, men kjenner vi 
mannen Jesaja og hans verden? Da assyrerriket nådde maktens tinde, inntrådte en far-
lig tid. Samtidig ble Guds utvalgte folk stadig svakere moralsk. Grådighet og elendig-
het preget gatebildet. I kampen om rikdom eller overlevelse dampet noen på narkotiske 
stoffer mens andre visnet av fortvilelse. I et forsøk på å bevare nasjonens identitet ved 
å forankre en rest i virkeligheten, kalte Jesaja folket til å se sin Gud, Israels hellige, 
skaperen av himmel og jord, han som kjente dem ved navn og som lovet å redde dem 
fra ilden, men bare hvis de ville lytte – og høre etter. 

Jesaja veiledet konger. Da Guds folk var stengt inne i en dødsdømt by med assyriske 
legioner utenfor, var det Jesajas profetiske ord som ga kong Hiskia mot til å søke det 
miraklet som var Jerusalems eneste håp (Jes 36-37). Hadde Jerusalem falt da, og ikke 
under babylonerne et århundre senere, kunne assyrernes praksis med å spre erobrede 



folk, ha utslettet Judas nasjonale identitet. Da ville det ikke ha vært noe jødisk folk der 
Messias, verdens frelser, kunne stå frem.

Dette kvartalet ser vi på Jesaja, på hans ord, hans tid, og vanskeligheter, men mest 
av alt på hans Gud, den Gud som den gang som nå roper til oss: «Vær ikke redd! Jeg 
har løst deg ut, jeg har kalt deg ved navn, du er min» (Jes 43,1). 

Roy Gane er ekspert på hebraisk og underviser i GT ved Seventh-day Adventist Theological Seminary, 
Andrews University i Berrien Springs, Michigan.
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Jakten på 
identitet
– Utviklingen av 
syvendedagsadventismen

Av George R. Knight

Hvordan kom adventistene fram til det de tror på? En overbevisende åpenhet 
preger forfatterens skildring av de læremessige strømning ene i adventismens 
historie. Adventistsamfunnet ble grunnlagt av selvstendige tenkere. Knight 
legger ikke skjul på at de også var stridige. Men i årenes løp førte strid til 
styrke, og uenighet til samstemmighet.



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

Identitetskrise

2. januar

8 B i b e l s t u d i e r  j a n u a r  –  m a r s  2 0 2 1

Bakgrunnsstoff
Jes 1,1–9; Jes 1,10–17; Jes 1,18; Jes 1,19–31; Jes 5,1–7.

Minnevers
Kom, la oss gjøre opp vår sak! sier Herren. Om syndene deres er som purpur, 
skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som 
ull (Jes 1,18).

Borte i glemselens land. Kjører du langs en smal landevei i Irland, med hekk på 
begge sider, kan veien være stengt av en flokk kyr på vei hjem. Ingen gjeter er med 
dem, men de finner veien til eierens låve. De vet hvor de hører hjemme.

Hvis en liten gutt kommer bort fra mor i en butikk og skriker: «Hvor er mam-
ma?» vet han kanskje ikke hvor han er, eller hvor moren hans er, men midt i et hav 
av mødre gjenkjenner han moren sin. 

I motsetning til de irske kyrne (og guttungen) glemte jødene at de tilhørte Herren 
og mistet dermed sin identitet som paktsfolk. «Barn har jeg fostret og oppdratt, men 
de har satt seg opp mot meg. En okse kjenner sin eier, et esel sin herres krybbe. Men 
Israel kjenner ikke, folket mitt forstår ikke» (Jes 1,2.3). 

Denne uken skal vi se hva Gud gjør for å føre sitt folk hjem til seg selv.
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Studium 1  /  2. januar Søndag

HØR, DERE HIMLER! (JES 1,1–9)

Jesajas bok sier kort hvem forfatteren er («sønn av Amos»), kilden til hans budskap 
(et «syn») og emnet hans (Juda og hovedstaden Jerusalem under fire konger). Den 
peker også ut Jesajas primære publikum som folket i landet på den tiden han levde. 
Profeten talte til dem om deres tilstand og skjebne. 

Ved å nevne kongene da han var aktiv, innsnevrer Jesaja publikum og forbinder 
boken med begivenhetene i en viss periode. Denne tidsrammen fører oss til 2 Kong 
15–20 og 2 Krøn 26–32. 

Les Jes 1,2. Hva er kjernen i budskapet? Hva sier Herren? Hvordan har denne 
tanken gått igjen gjennom historien? Kan det også sies om kirken i dag? Begrunn 
svaret. 

Legg merke til at Jesajas budskap begynner med ordene «Hør, himler og lytt, jord» 
(se også 5 Mos 30,19; 5 Mos 31,28). Himmel og jord kan jo ikke høre og forstå, men 
han gjør det for å understreke sitt poeng. 

Når en konge i Midtøsten inngikk en politisk avtale med en mindre hersker, 
påkalte han gudene sine som vitner for å understreke at ethvert brudd på avtalen 
garantert ville bli lagt merke til og straffet. Men da kongenes konge inngikk en pakt 
med israelittene på Moses’ tid, nevnte han ikke andre guder som vitner. Som den 
eneste sanne Gud ba han i stedet himmelen og jorden om å fylle denne rollen (se 
også 5 Mos 4,26). 

Les Jes 1,1–9. Bruk linjene nedenfor til å summere hva Judas synder var. Legg 
merke til hva syndene førte til. Hva hadde Juda gjort seg skyldig i, og hva førte 
det til? Hvilket håp ser vi i vers 9? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Mandag Studium 1  /  2. januar

RÅTNE RITUALER (JES 1,10–17)

Les Jes 1,10. Hvorfor tror du han brukte bildet om Sodoma og Gomorra? Hva var 
poenget?

Les Jes 1,11–15. Hva sier Gud til folket? Hvorfor ville ikke Herren ha den tilbedel-
sen folket ga ham?

Hendene som ofret og ble løftet opp i bønn, var «fulle av blod»: det vil si skyldig i 
vold og undertrykkelse av andre (Jes 1,15; Jes 58,3.4). Når de behandlet andre med-
lemmer av paktsfolket dårlig, viste de forakt for ham som verner om alle israelitter. 
Synd mot andre var synd mot Herren. 

Gud hadde selv innstiftet offerritualene (3 Mos 1–16) og utpekt tempelet i Jeru-
salem som stedet for dem (1 Kong 8,10.11). Men ritualene skulle fungere innenfor 
paktsforholdet mellom Gud og hans folk. Det var Guds pakt med Israel som gjorde 
at han kunne bo blant dem i helligdommen. Så ritualer og bønner som ble utført 
der, var bare gyldige hvis de viste troskap mot ham og hans pakt. De som ofret uten 
å omvende seg fra urettferdige handlinger mot andre medlemmer av paktsfolket, 
utførte rituell løgn. Dermed var ofringene ikke bare ugyldige – de var synd! De ritu-
elle handlingene sa at de var lojale, men atferden beviste at de hadde brutt pakten.

Les Jes 1,16.17. Hva befaler Herren folket å gjøre? Hvordan rimer dette med Jesu 
ord i Matt 23,23–28? Hva kan disse tekstene og sammenhengen de er gitt i, si 
oss i dag?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TirsdagStudium 1  /  2. januar

TILGIVELSENS ARGUMENT (JES 1,18)

Les Jes 1,18. Se over verset flere ganger og skriv det du tror Herren sier her (les 
det i dets sammenheng). 

Gud har lagt frem bevis for at jødene er skyldige i kontraktbrudd (Jes 1,2–15), og 
han har bedt dem reformere seg (Jes 1,16.17). Appellen tyder på at det finnes håp. 
For hvorfor ber man en kriminell som fortjener døden om å legge om sin livsførsel? 
Hvordan kunne en dødsdømt fange «hjelpe den undertrykte, være forsvarer for far-
løse, føre enkers sak»? Men når Gud sier «Kom, la oss gjøre opp vår sak!» (Jes 1,18), 
ser vi at han ennå prøver å snakke fornuft til sitt folk for å få dem til å omvende seg 
fra sin ondskap, enda så fæle de var blitt. 

Herren sier at dine røde synder skal bli hvite. Hvorfor er syndene røde? Fordi rødt 
er fargen på «blodet» (blodskyld) som hendene er fulle av (Jes 1,15). Hvitt er fargen 
på renhet, fraværet av blodskyld. Gud tilbyr seg å forandre dem. Slik talte David da 
han ropte til Gud om tilgivelse for at han tok Batseba og drepte mannen hennes (les 
Sal 51,7.14). I Jes 1,18 tilbyr Gud seg å tilgi sitt folk! 

Hvordan er Guds tilbud om tilgivelse et argument for at de skal legge om livet? 
Sammenlign Jes 1,18 med Jes 44,22.

Nå ser vi hensikten med Guds advarsler til sitt folk. Han vil ikke forkaste folket, 
men føre det tilbake til seg. Tilbudet om tilgivelse er argumentet som støtter hans 
appell til folket om å rense seg moralsk (Jes 1,16.17). Hans tilgivelse gjør det mulig 
for dem å bli forvandlet ved hans kraft. Her ser vi frøene fra den «nye pakt», som er 
profetert i Jer 31,31–34, der tilgivelse er grunnlaget for et nytt gudsforhold. Vi starter 
«i minus», med en gjeld vi aldri kan betale tilbake. Når vi innser vårt behov for tilgi-
velse, er vi klar til å ta imot alt Gud har å gi.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Onsdag Studium 1  /  2. januar

SPISE ELLER BLI SPIST (JES 1,19–31)

Les Jes 1,19–31. Hvilket tema i denne teksten går igjen i hele Bibelen?

Se den logiske strukturen i Jes 1,19.20: Hvis folket er villige og lydige mot Gud, skal 
de få spise det gode i landet (Jes 1,19). Men avviser de hans tilbud om tilgivelse og 
gjør opprør mot ham, blir de fortært av sverdet (Jes 1,20). Valget er deres. Versene 
inneholder altså en betinget velsignelse og forbannelse. 

Jes 1 gjentar og anvender Moses’ ord da pakten med Israel ble opprettet: «I dag 
tar jeg himmel og jord til vitne mot dere. Jeg har lagt fram for deg liv og død, velsig-
nelse og forbannelse» (5 Mos 30,19.20).

Se på disse ordene. Det er ingen mellomting. Det er enten liv eller død, velsignel-
ser eller forbannelser. Hvorfor tror du vi bare kan velge ett av to? Hvorfor ikke et 
kompromiss?

Moses-ordene oppsummerer serien med advarsler, velsignelser og forbannelser som 
avslutter inngåelsen av pakten (5 Mos 27-30; se også 3 Mos 26). Pakten inneholder 
(1) historien om hva Gud hadde gjort for dem, (2) betingelser/bestemmelser (bud) 
som skal holdes om pakten skal stå ved lag, (3) henvisning til vitner, og (4) velsignel-
ser og forbannelser som varsler hva som ville skje hvis de brøt paktsbetingelsene. 
Disse punktene opptrer i samme rekkefølge i politiske traktater mellom ikke-
israelske folk, som hetittene. Da Gud innstiftet pakten med israelittene, brukte han 
en form de forsto, og understreket så sterkt som mulig paktens natur og følgene av 
det gjensidig bindende forholdet som de valgte å tre inn i. Fordelene med pakten var 
fantastiske, men brøt de avtalen, ville de være dårligere stilt enn noensinne. 

Tenk på din egen vandring. Hvordan har du opplevd det prinsippet om velsignel-
ser og forbannelser som vi ser ovenfor? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TorsdagStudium 1  /  2. januar

ILLEVARSLENDE KJÆRLIGHETSSANG (JES 5,1–7)

Les sangen i versene ovenfor. Hvordan skal lignelsen forstås? 

Gud forklarer ikke hva lignelsen betyr med en gang (se vers 7). Han brukte en 
lignelse så folket kunne se seg selv objektivt og innse sin sanne tilstand. Denne 
tilnærmingen benyttet Gud også med kong David (se 2 Sam 12,1–13). Ved å kalle det 
en «kjærlighetssang», avslører Gud straks sitt motiv overfor sitt folk. Hans forhold 
til dem er en følge av hans karakter, som er kjærlighet (1 Joh 4,8). Han forventer at 
kjærligheten gjengjeldes. Men i stedet for «gode druer» får han «beske druer», som 
betyr «illeluktende ting».

Hva mener Herren når han sier: «Hva mer kunne gjøres med vingården min enn det 
jeg alt hadde gjort?» (Jes 5,4). 

I de neste versene sier Gud: «Og nå skal jeg si dere hva jeg vil gjøre med vingården 
min. Jeg tar bort gjerdet så den blir til beitemark, jeg river ned muren så den kan 
tråkkes ned. Jeg skal gjøre den til ødemark» (Jes 5,5.6). 

Når vi synder, kutter ikke Gud forbindelsen straks ved å fjerne sin beskyttelse 
og ødelegge oss. Han er tålmodig og gir oss en mulighet til å ta imot tilgivelse (se 2 
Pet 3,9). Han avviser ikke noen som svarer. Han appellerer så lenge det er håp om et 
svar. Han tar ikke nei for et svar ved første anledning, for han vet at vi er uvitende 
og forført av synden. Men kommer han ikke noen vei med oss, godtar han til slutt 
valget vårt og lar oss være slik vi har valgt å være (se Åp 22,11). 

Hvis vi holder ved i å avvise Guds appeller gjennom hans Ånd, kan vi komme dit 
hvor det ikke er noen vei tilbake (Matt 12,31.32). Det er farlig å vende Kristus ryggen 
(Hebr 6,4–6). Det er grenser for hva Gud kan gjøre, for han respekterer vårt frie valg.

Se tanken i Jes 5,4: «Hva mer kunne gjøres med vingården min» i lys av korset, 
der Gud ga seg selv som et offer for våre synder og betalte for vårt brudd på hans 
lov. Hva mer kunne han ha gjort for oss enn det han gjorde der? Når vi betrakter 
korset: Hvordan gir det oss frelsesvisshet og motiverer oss til å vende om og 
starte et nytt liv?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE 
Om Jes 1,4 skrev Ellen White: «Guds bekjennende folk hadde skilt seg fra Gud og 
mistet sin visdom og fordreid sin forstand. De kunne ikke se langt, for de hadde 
glemt at de ble renset fra sine gamle synder. De var rastløse og usikre i mørket og 
prøvde å utslette minnet om den friheten, tryggheten og lykken de hadde før. De 
kastet seg ut i all slags arrogant og dumdristig galskap, var i opposisjon til Guds 
forsyn og økte den skylden som allerede hvilte på dem. De lyttet til Satans anklager 
mot Guds karakter og fremstilte Gud som blottet for barmhjertighet og tilgivelse.»  
– The SDA Bible Commentary, bind 4, side 1137.

  Spørsmål til drøftelse 
1.  Hvordan kan dere ‘vaske dere’? Hva betyr uttrykket? (se Fil 2,12.13).

2.  Hvordan tilpasset, utvidet og anvendte Jesus vingårdens kjærlighetssang? 
Matt 21,33–45; Mark 12,1–12; Luk 20,9–19. Hvilke lærdommer kan vi hente i 
historien ovenfor?

3.  Hva er sammenhengen mellom den tilgivelsen Gud tilbyr og den forvand-
lingen han står for i vårt liv? Hva kommer først, forvandling og så tilgivelse, 
eller tilgivelse og deretter forvandling? Hvorfor er det viktig å vite hva som 
kommer først?

4.  Sitatet ovenfor sier at folk stilte seg i opposisjon til «Guds forsyn». Hvordan 
skal det forstås?

Sammendrag
Når Guds folk glemmer ham og tar velsignelsene hans for gitt, minner han dem om 
at de er ansvarlige overfor pakten med ham. Heldigvis påpeker han deres tilstand, 
advarer dem om de nedbrytende følgene av å gi avkall på hans beskyttelse og opp-
fordrer dem til å la ham få helbrede og rense dem.
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MULIGHETER
Offeret 13. sabbat dette kvartalet vil hjelpe Euro-
Asia-divisjonen å:

• Bygge toetasjes førskole, grunnskole og videre-
gående skole ved Zaoksky Adventist University i 
Tula-regionen i Russland

• Bygge treetasjes førskole, grunnskole og vide-
regående skole ved Adventistenes ukrainske 
senter for høyere utdanning i Bucha i Ukraina
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KONTROVERSIELL MINNEPINNE
Aljona Pirozhok (20), Russland

Aljona og sanggruppen hennes hadde kjørt fem timer av den tolv timer lange turen fra Zaok
sky i Russland til Minsk i Hviterussland en vinterdag da bussens lys og varmeapparat sluttet 

å virke. De ringte Aljonas far på universitetet, for han var dyktig med busser og biler. Han sa de 
skulle vente på bensinstasjonen. Fire timer senere kom han, og det tok ham to timer å reparere 
bussen. 

Mens de ventet, snakket de med en høy kraftkar som arbeidet på bensinstasjonen. Han var 
snill og ga dem massevis av urtete mens de ventet. Da bussen var fikset, takket de Aljonas far og 
fortsatte mot Minsk.

Etter en time kjente Aljona en sterk trang til å dra tilbake til bensinstasjonen. Hun ville gi den 
snille arbeideren en minnepinne med Ellen Whites Mot historiens klimaks. Minnepinnen var et 
vitnesbyrd hun og vennene pleide å gi til fremmede.

«Vi må tilbake til bensinstasjonen,» sa hun. De andre stønnet. «Vi burde gi mannen en min
nepinne,» mente hun. «Ja, det burde vi,» sa Nikita, «men vi drar ikke tilbake.»

De drøftet saken i ti minutter. Nikita var mest imot å dra tilbake. Men så sa han plutselig: «Vi 
må tilbake!» «Hvorfor?» ropte de andre i kor. Nikita ble flau. «Jeg glemte mobilen på bensinsta
sjonen,» sa han og hang med hodet.

Bussen snudde. Alle var glade, spesielt Aljona. De ville vitne for mannen, men så husket 
Nikita hvor stor han var. «Kanskje vil han ikke ha den, han er sikkert ikke kristen, og vi så jo at 
han røykte.»

Da de nærmet seg bensinstasjonen, ba Aljona at Jesus ville åpne mannens hjerte så han ville ta 
imot minnepinnen og lese det som var på den.

Mannen møtte dem med Nikitas mobil. Han hadde ventet på dem. Aljona ga ham minnepin
nen. Han smilte over hele ansiktet og takket. «Klart jeg skal se på minnepinnen,» sa han.

Aljona vet ikke om han holdt ord, men det er opp til Den hellige ånd, sier hun. «Folk er snil
lere enn vi tror, og de vil faktisk lære om Jesus.»

Dette kvartalet vil offeret 13. sabbat hjelpe Zaoksky Christian School å bygge grunnskole 
og videregående skole like ved Zaoksky 
Adventist University. For tiden låner skolen 
klasserom av universitetet, og med offeret vil 
barna kunne få sine egne klasserom.

Se Aljona på YouTube: bit.ly/Aljona-ESD.
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Bakgrunnsstoff
Jes 6,1–4; Jes 6,5–7; Jes 6,8; Jes 6,9–13.

Minnevers
«I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy og opphøyd 
trone, og kanten på kappen hans fylte tempelet» (Jes 6,1).

Da en av Konfucius’ disipler spurte etter ingrediensene til et godt styre, svarte han: 
«Nok mat, nok våpen og vanlige menneskers tillit.»

«Men enn om du måtte være uten en av de tre, hva ville du være foruten?»
«Våpen,» sa Konfucius.
“Disippelen fortsatte: «Enn om du så måtte klare deg uten en av de to som er 

igjen, hva ville du være foruten?»
«Mat,» svarte Konfucius. Helt fra gammel tid har sult vært menneskenes skjebne, 

men et folk som ikke lenger stoler på sine herskere, er fortapt.» – Redigert av 
Michael P. Green: 1500 Illustrations for Biblical Preaching (1989), side 215. 

Ja, folk vil ha sterke, pålitelige ledere. Da en soldat meldte seg til en ny tjeneste-
periode, ble han spurt hvorfor han ønsket å la seg verve på nytt. «Jeg har prøvd livet 
som sivilist,» sa han, «men der ute har ingen ansvaret.»

Denne uken skal vi se på Judas lederkrise og de sørgelige følgene den fikk. 
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KONGEN ER DØD. LENGE LEVE KONGEN! 

Jes 6,1 handler om kong Ussias død. Les 2 Krøn 26 og svar på spørsmålet: Hva er så 
viktig med kong hans død? 

Det kan sies flere ting om kongens død.
1. Ussias regjeringstid var lang og preget av velstand, men «da han hadde fått 

stor makt, ble hjertet hans ødelagt av hovmod» (2 Krøn 26,16) og han prøvde å ofre 
røkelse i tempelet. Da prestene stoppet ham fordi han ikke var etterkommer av Aron 
(2 Krøn 26,18), ble han sur. Der og da, mens kongen nektet å la seg irettesette, slo 
Gud ham med en hudsykdom som han hadde «til sin dødsdag. Han måtte bo i et hus 
for seg selv, og han var utestengt fra Herrens hus» (2 Krøn 26,21). Det er ironisk at 
Jesaja så Gud, den rene, udødelige, kongen i sitt tempel nettopp det året den urene 
kongen døde!

2. Kontrasten mellom Ussia og Jesaja er slående. Ussia strakte seg etter hellig-
het av feil grunn (stolthet), og ble i stedet rituelt uren, slik at han ble avskåret fra det 
hellige. Men Jesaja lot Guds hellighet nå ham. Han innrømte sin svakhet og lengtet 
etter moralsk renhet, som han fikk (Jes 6,5–7). I likhet med skatteoppkreveren i Jesu 
lignelse gikk han rettferdig bort: «For hver den som setter seg selv høyt, skal settes 
lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt» (Luk 18,14). 

3. Det er en påfallende likhet mellom Ussias spedalske kropp og hans folks moral-
ske tilstand: «Fra hode til fot er ingenting helt, flenger og skrammer og åpne sår» 
(Jes 1,6). 

4. Ussias død ca. 740 f.Kr. markerer en stor lederkrise i Guds folk. Når en ene-
hersker dør, er landet sårbart. Men Juda var spesielt utsatt, for Tiglat-Pileser 3 hadde 
inntatt tronen i Assyria i 745 f.Kr. og straks gått på krigsstien og gjort Assyria til 
en uovervinnelig supermakt. Alle land i Midtøsten var nå truet. I denne krisetiden 
oppmuntret Gud Jesaja ved å vise at han fortsatt hadde kontroll. 

Les 2 Krøn 26,16. Hvordan kan vi bli utsatt for det samme? Hvordan kan korset 
beskytte oss mot denne fallgruven?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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«HELLIG, HELLIG, HELLIG» (JES 6,1–4)

Legg merke til det som blir beskrevet i disse versene. Kongen dør under stor politisk 
uro (assyrerne er på krigsstien). For Jesaja kunne det ha vært en fryktelig tid da han 
ikke visste hvem som hadde kontroll. 

Og hva skjer? Mens Jesaja hadde synet og så Guds brennende herlighet på tronen, 
hørte han serafenes vekselsang med ordene «hellig, hellig, hellig» og følte hvordan 
gulvet ristet under ham mens han kikket gjennom den virvlende røyken som fylte 
tempelet. Det må ha vært litt av en opplevelse. Nå visste Jesaja hvem som hadde 
kontroll, uansett hva som skjedde.

Hvor er Gud i synet? (se Jes 6,1.) Hvorfor viste Herren seg for Jesaja her, og ikke et 
annet sted? Se 2 Mos 25,8; 2 Mos 40,34–38. 

Esekiel, Daniel og Johannes var i eksil da de fikk synene (Esek 1; Dan 7,9.10 og Åp 
4.5). Som Jesaja trengte også de forsikring om at Gud hadde kontroll selv om verden 
falt fra hverandre. (Daniel og Esekiel var fanger hos et folk som hadde ødelagt deres 
nasjon, og Johannes var forvist til en øy av en politisk makt.) Synene ga dem det de 
trengte for å holde ut i en krisesituasjon. 

«Idet Jesaja betraktet Herrens herlighet og storhet, ble han overveldet av Guds 
renhet og hellighet. Skaperens absolutte fullkommenhet stod i den skarpeste kontrast 
til det syndige levesett hos dem som i likhet med ham selv lenge hadde vært regnet 
blant det utvalgte folket – Israel og Juda.» – Alfa og Omega, bind 3, side 142–143 
[PK 307].

Guds hellighet understrekes i Jesajas syn og er grunnleggende for hans budskap. 
Gud er en hellig Gud, og han krever hellighet av sitt folk, en hellighet han vil gi dem 
hvis de vender om fra ondskap og underkaster seg ham i tro og lydighet. 

Vi har alle vært der hvor alt syntes tapt. Fortell hvordan Herren hjalp deg å be-
vare troen i denne krisen, selv om du ikke fikk et syn av «Herrens herlighet» slik 
som Jesaja. Hva har det lært deg som du kan dele med andre?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________



B i b e l s t u d i e r  j a n u a r  –  m a r s  2 0 2 1 19

TirsdagStudium 2  /  9. januar

NY PERSONLIGHET (JES 6,5–7)

Bare øverstepresten kunne komme frem for Gud i Det aller helligste på forsonings-
dagen, og da dekket av røkelse, ellers ville han dø (3 Mos 16,2.12.13). Jesaja så 
Herren enda han ikke var øversteprest, og han brente ikke røkelse! Tempelet fylt 
med røyk (Jes 6,4) minner oss om skyen der Guds herlighet viste seg på forsonings-
dagen (3 Mos 16,2). Jesaja trodde han var dødsens (jfr. 2 Mos 33,20; Dom 6,22.23) 
og ropte ut i erkjennelse av sin og folkets synd (Jes 6,5). Dette minner om øverste-
prestens bekjennelse på forsoningsdagen (3 Mos 16,21). 

«Idet han liksom stod der i lyset av Guds nærhet i Det aller helligste, var han 
klar over at han i sin egen ufullkommenhet og svakhet umulig kunne skjøtte den 
gjerning han var blitt kalt til.» – Alfa og Omega, bind 3, side 143 [PK 308].

Hvorfor brukte serafen et glødende kull fra alteret for å rense Jesajas lepper? Jes 
6,6.7

Serafen sa at berøringen av profetens lepper fjernet hans skyld og synd (Jes 6,7). 
Synden er ikke spesifisert, men den behøver ikke være bare feil ordbruk, for lepper 
betyr ikke bare tale, men hele personen. Etter renselsen kunne Jesaja lovprise Gud 
med rene lepper. 

Ild er et renselsesmiddel, for det brenner bort urenhet (se 4 Mos 31,23). Men 
serafen brukte et kull fra den hellige ilden på alteret som Gud hadde tent og som hele 
tiden brant der (3 Mos 6,12). Så serafen gjorde Jesaja både hellig og ren. Dessuten: 
Under tilbedelsen ved helligdommen, tok man kull fra alteret for å tenne røkelse. Se 
3 Mos 16,12.13: øverstepresten skal ta et røkelseskar med kull fra alteret og bruke 
det til å tenne røkelsen. Men her bruker serafen kullet på Jesaja i stedet for på røkel-
sen (Jes 6). Mens Ussia ønsket å ofre røkelse, ble Jesaja som røkelse! Akkurat som 
hellig ild tenner røkelsen for å fylle Guds hus med hellig duft, lyser det opp profeten 
for å spre et hellig budskap. Det er ikke tilfeldig at Gud nå (fra Jes 6,8) sender Jesaja 
ut til sitt folk.

Les Jesajas reaksjon på synet av Gud (Jes 6,5). Hvordan er den et uttrykk for det 
grunnleggende problemet, at et syndig folk lever i et univers skapt av en «hel-
lig, hellig, hellig» Gud? (Jes 6,3). Hvorfor var Kristus og korset det eneste mulige 
svaret på problemet? Hvordan løste korset problemet?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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GUDS SENDEBUD (JES 6,8)

«Da hørte jeg Herrens røst. Han sa: «Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?» 
Jeg sa: «Jeg! Send meg!» (Jes 6,8).

Da han var renset, besvarte Jesaja straks kallet til en som kunne være Guds sende-
bud. I NT ville Jesaja ha blitt kalt apostel, det vil si «en som blir sendt».

I motsetning til enkelte andre profetiske bøker begynner ikke Jesajas bok med en 
skildring av profetens kall (se Jer 1,4–10; Esek 1–3). Med andre ord må han ha blitt 
kalt til å være profet før hendelsene i kapittel 6. Bibelen viser at et møte med Gud 
kan oppmuntre en profet også etter at tjenesten har startet (Moses: 2 Mos 34; Elia: 
1 Kong 19). I motsetning til andre eksempler, der Gud forteller noen at de skal være 
profeter, melder Jesaja seg frivillig til et spesielt oppdrag. Det ser ut til at kapitlene 
1–5 skildrer forholdene da Jesaja ble kalt og at Gud ga ham en ekstra oppmuntring i 
tempelet da han stadfestet hans oppdrag som Guds profetiske talerør.

Gud oppmuntret Jesaja i sitt tempel. Er det andre steder i Bibelen som viser at 
Guds helligdom er et oppmuntringens sted? Sal 73 (se særlig Sal 73,17), Hebr 
4,14–16; Hebr 10,19–23; Åp 5. Hva sier disse tekstene oss?

Helligdommen er ikke bare et mektig sted, det er et sted der de svake og feilende kan 
finne tilflukt. Vi blir beroliget når vi vet at Gud arbeider for å frelse oss i Kristus, vår 
øversteprest. 

Johannes så også Kristus fremstilt som et offerlam som var blitt slaktet, med 
halsen skåret over (Åp 5,6). Det var ikke noe pent syn. Beskrivelsen viser at selv om 
Kristus sto opp fra de døde og er i himmelen, bærer han stadig korsfestelsen med 
seg. Han løftes fremdeles opp for å trekke alle mennesker til seg ved sitt alter. 

Hvordan har du funnet oppmuntring ved å gå inn i Guds tempel i himmelen ved 
tro, i bønn? Hebr 4,16 ber deg komme frem for Guds trone for å «finne barmhjer-
tighet og nåde som gir hjelp i rette tid». Hvordan ville du svare hvis du ble spurt 
hvordan du har funnet nåde og barmhjertighet i rette tid?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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APPELLEN (JES 6,9–13)

Hvorfor ga Gud Jesaja et så merkelig budskap til folket da han sendte ham på nytt? 
(Jes 6,9.10).

Det er ingen grunn til å tro at Jesaja hørte feil eller at budskapet ikke er viktig, for 
Jesus siterte dette avsnittet for å forklare hvorfor han underviste i lignelser (Matt 
13,13–15).

Gud vil ikke at noen skal gå til grunne (2 Pet 3,9), og det forklarer hvorfor han 
sendte Jesaja til folket i Juda – og Jesus til verden. Gud ønsker ikke å ødelegge, men 
å redde for evig. Noen reagerer positivt på appellene hans, men andre blir mer innbitt 
i sin motstand. Likevel fortsetter Gud å appellere til dem, så de får flere mulighe-
ter til å omvende seg. Men jo mer de står imot, desto hardere blir de. Det Gud gjør 
mot dem, fører altså til hardere hjerter, mens han ville foretrekke at de myknet opp. 
Guds kjærlighet til oss er den samme, men vårt svar på hans kjærlighet er viktig for 
resultatet.

Enten det er Moses, Jesaja, Jeremia, Esekiel eller Jesus, er tjenerens oppgave å 
fortsette å appellere, selv om folk avviser budskapet. Til Esekiel sa Gud: «Og enten 
de vil høre eller ikke – for de er en trassig ætt – så skal de forstå at en profet har vært 
hos dem» (Esek 2,5). Gud og hans tjenere gir menneskene muligheten til et rettfer-
dig valg ved at de får nok advarsler (se Esek 3,16–21), selv om de velger ødeleggelse 
og eksil til slutt (Jes 6,11–13). 

Og i lys av dette, hvordan skal vi forstå at Gud forherdet faraos hjerte?

«Men jeg vil gjøre hans hjerte ubøyelig» (2 Mos 4,21). Dette er den første av ni 
ganger da Gud sa han ville forherde faraos hjerte. Men farao forherdet også sitt 
hjerte ni ganger (se f.eks. 2 Mos 8,15.32; 2 Mos 9,34). 

Farao må ha hatt en slags fri vilje, ellers kunne han ikke ha forherdet sitt hjerte. 
Men det at Gud også forherdet hans hjerte, viser at Gud innledet de omstendighet-
ene som farao reagerte på da han tok sine valg og avviste de tegnene Gud hadde 
gitt ham. Hadde farao vært åpen for tegnene, ville hjertet hans blitt mykere og ikke 
forherdet av dem. 

Har du noen gang følt at hjertet ditt har blitt hardere overfor Den hellige ånd? 
Tenk gjennom hva som gjorde at det skjedde. Hvordan ser du på det nå hvis 
du ikke syntes at tanken var skremmende da (det er jo noe av det å ha et hardt 
hjerte dreier seg om)? Hvordan kan du slippe unna? Se 1 Kor 10,13.
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VIDERE STUDIUM
«Ondskapen var blitt så utbredt i alle samfunnslag at de få som fortsatt var tro mot 
Gud, ofte ble fristet til å miste motet og gi seg over i fortvilelse. Det så ut som om 
Guds plan med Israel holdt på å slå feil og at det opprørske folket skulle lide samme 
skjebne som Sodoma og Gomorra. 

Under disse forhold var det ikke så merkelig at Jesaja vek tilbake for ansvaret da 
han de siste år av Ussias regjeringstid ble kalt til å formidle Guds advarsler og irette-
settelser til Juda. Han visste at han ville møte innbitt motstand. Når han tenkte på sin 
egen manglende evne til å mestre situasjonen, og på folkets gjenstridighet og vantro, 
føltes oppgaven håpløs. Skulle han i fortvilelse oppgi sin gjerning og la Juda dyrke 
sine avguder i fred? Skulle Ninives guder ha makten på jorden og trosse himmelens 
Gud?» – Alfa og Omega, bind 3, side 142 [PK 306, 307].

  Spørsmål til drøftelse
1.  Hva vil du svare hvis en skeptiker eller ateist utfordrer deg med spørsmålet: 

«Hvordan kan du vise at din Gud har kontrollen?» 

2.  Hvorfor lider uskyldige mennesker hvis Gud har kontrollen? Betyr Jes 1,19.20 
at bare gode ting vil skje Guds trofaste folk her i livet og at bare onde ting 
skjer med dem som gjør opprør mot ham? Se Job 1 og 2; Sal 37; Sal 73. Kan 
vi forene vår forståelse av Guds natur med det vonde som skjer med mennes-
ker? Er det nødvendig?

3.  Hvorfor er det så mange hint om den store forsoningsdagen i Jes 6? På denne 
årlige dommedagen renset Gud sitt folk ved å rense de trofaste for synd 
(3 Mos 16,30) og utrydde de utro (3 Mos 23,29.30). 

Sammendrag
I en utrygg tid, da menneskelige ledere var svake, fikk Jesaja et storslått syn om 
universets øverste leder. Jesaja var forsteinet av utilstrekkelighet, men renset og 
styrket av Guds barmhjertighet, og han var klar til å gå ut som Guds sendebud til en 
fiendtlig verden. 
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TUNGETALENS GAVE
Anatolij Golovizin (28), Russland

Anatolij fra Kasakhstan lovte Gud å bli pastor etter at han ble helbredet for en langvarig 
sykdom, men han var fra en fattig familie i en fattig landsby. Så han dro til Russland for å 

arbeide. 
«Gud, hva vil du med meg?» ba han hver dag. Han merket at Gud svarte: «Bli tolk.» Anatolij 

lo. Alle i familien var ingeniører, ingen kunne fremmedspråk, og han var ikke lærenem. Men han 
glemte ikke tanken om språkstudier og dro hjem til sin mor i Ushtobe i Kasakhstan.

«Jeg vil bli tolk,» sa han. Mor ble overrasket. «Det er ikke noe for deg, du kan bare russisk og 
kasakh.» Anatolij ga seg ikke, og mor ble med til høyskolen i Taldikurga, den nærmeste byen der 
de underviste i engelsk. Anatolij strøk til opptakseksamen.

Men han glemte ikke tanken, og en dag mens han leste 2 Kor 12,8.10 skjønte han at evnen til 
å tale forskjellige språk var en gave fra Den hellige ånd. Han bøyde hodet og ba: «Gud, gi meg 
denne gaven.»

En måned senere fant han en engelsk lommeparlør på bakken. Etter å ha lest to sider lukket 
han boken og husket hvert eneste engelske ord. Forbauset gjentok han ordene om og om igjen.

«Det må være en slags fantasi,» tenkte han. Han åpnet boken og leste ti sider til før han ga 
den til mor. «Les hva som helst på russisk,» sa han. Hun leste flere setninger, og han oversatte til 
engelsk. Anatolij funderte på om han hadde fått tungetalens gave.

Anatolij tok et engelskkurs på hjemstedet, høstet vannmeloner og kjøpte sin første PC og 
mobil for pengene. Nå lærte han mer engelsk på nettet, og året etter kom han inn på høyskolestu
diet. Rektor kjeftet på ham fordi han ikke møtte opp på lørdager, men han gjorde det så godt at 
han fikk delta i en nasjonal konkurranse. Og da han ble nummer to og vant 200 dollar i premie, sa 
rektor: «Gå i kirken! Jeg blir med, jeg også.» Og det gjorde han.

Anatolij tok eksamen i engelsk og tyrkisk med glans. Han lærte spansk på en adventistskole 
i Kirgisistan. Menighetens ledere sendte ham til Argentina for å finpusse spansken, og der lærte 
han portugisisk. Etterpå arbeidet han som tolk og språklærer for Adventistkirken i Kasakhstan 
i tre år før drømmen gikk i oppfyllelse og han kom til Zaoksky Adventist University for å bli 
pastor.

«Gud er den samme som før,» sier Anatolij. «Hvis vi ber om hans gaver, får vi dem.» Han 
planlegger å dra tilbake til Kasakhstan og arbeide som pastor.

En del av offeret 13. sabbat skal hjelpe Zaoksky Christian School å få sine egne skolebygnin
ger. Takk for at du planlegger et rundhåndet offer.



Når verden faller fra 
hverandre

16. januarStudium 3
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Bakgrunnsstoff
Jes 7,1–9; Jes 7,10–13; Jes 7,14.

Minnevers
Vil dere ikke tro, kan dere ikke stå støtt. (Jes 7,9).

En sabbat kom Connie og Roy hjem etter gudstjenesten. En høne fløy febrilsk over 
tunet foran dem. Noe var galt. Fuglene skulle være trygt i innhengningen sin, men 
hadde kommet seg ut. En rask undersøkelse viste at en tragedie var underveis. 
Beethoven, naboens lille hund, hadde også rømt hjemmefra og var nede ved dammen 
med Daisy i munnen. Daisy var en fin høne med hvite halefjær. Connie fikk tak i 
Daisy, men det var for sent. Den kjære fuglen var uten hals og døde snart i Connies 
armer. Hun satte seg ned med den døde fuglen i armene og gråt.

En annen fugl var helt forstyrret. Den høye, hvite anda Waddlesworth så at Con-
nie holdt Daisy og må ha antatt at hun hadde drept henne. Når Waddlesworth så 
Connie de neste ukene, angrep han henne og kløp henne med det kraftige nebbet. 
Noen ganger er det vanskelig å holde orden på venner og fiender. 

Denne uken skal vi se på en konge som hadde dette problemet, og vi vil prøve å 
forstå hvorfor han tok de feilaktige valgene han gjorde.
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SøndagStudium 3  /  16. januar

FARE NORDFRA (JES 7,1–9)

Hvilken krise sto kong Ahas overfor tidlig i sin regjeringstid? 2 Kong 15,37.38;  
2 Kong 16,5.6; Jes 7,1.2.

Nord-Israel (Efraim) og Syria (Aram) gikk sammen mot det mindre landet Juda i 
sør. Dette skjedde da Juda var svekket av angrep fra edomittene og filisterne. Juda 
hadde sloss mot Israel før, men en allianse mellom Israel og Syria var en stor fare. 
Det ser ut til at disse landene ville tvinge Juda med i en koalisjon mot den mektige 
Tiglat-Pileser 3 fra Assyria («Pul» i 2 Kong 15,19), som truet dem med sitt voksende 
imperium. Israel og Syria hadde bilagt sin innbyrdes kamp for å møte en større fare. 
Hvis de kunne ta Juda og sette inn en marionetthersker der (Jes 7,5.6), kunne de 
bruke landets ressurser og arbeidskraft.

Hva var Ahas’ løsning da hans verden falt fra hverandre? 2 Kong 16,7–9; 2 Krøn 
28,16.

I stedet for å innse at bare Gud kunne redde ham og landet, prøvde Ahas å bli venner 
med Tiglat-Pileser 3, hans fienders fiende. Assyrerkongen ville gjerne hjelpe ham 
mot Syria og Israel. Ikke nok med at Tiglat-Pileser fikk Ahas’ bestikkelse, han 
fikk også en god unnskyldning for å ta Syria, og gjorde det prompte (2 Kong 16,9). 
Alliansen mellom Syria og Israel var ingen trussel lenger. På kort sikt så det ut til at 
Ahas hadde reddet Juda. 

Det Ahas gjorde, er ingen overraskelse. Han hadde vært en av de verste kongene 
som hadde regjert Juda (se 2 Kong 16,3.4; 2 Krøn 28,2–4).

Når vi leser om hvordan Ahas var, forstår vi at han reagerte slik på fare. Hva kan 
dette lære oss på det personlige plan? Hvilken grunn er det til å tro at vi vil stole 
på Gud når virkelige prøvelser kommer hvis vi ikke følger ham nå? (se Jak 2,22; 
Jer 12,5).

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Mandag Studium 3  /  16. januar

FORSØK PÅ Å GRIPE INN (JES 7,3–9)

Mens Ahas overveide alternativene mot trusselen fra Israel og Syria, visste Gud noe 
han ikke visste. For det første var det Gud som hadde latt problemene komme for å 
bringe ham til fornuft (2 Krøn 28,5.19). En appell til Tiglat-Pileser om hjelp virket 
logisk menneskelig sett, men Gud visste det ville bringe Juda under en utenlandsk 
kontroll som landet ikke kunne løsrive seg fra. 

Det var høyt spill. Så Gud sendte Jesaja for å avskjære kongen (visstnok mens han 
inspiserte Jerusalems vannforsyning som forberedelse til en beleiring) for å få ham 
fra å kontakte assyrerkongen.

Hvorfor ba Gud Jesaja om å ta med sønnen Sjear-Jasjub? (Jes 7,3).

Ahas ville bli forfjamset da Jesaja hilste på ham og introduserte sønnen med navnet 
«En rest skal vende tilbake». Rest av hvem? Tilbake fra hva? Siden guttens far var 
profet, lød navnet som et illevarslende budskap om mennesker som gikk i fangen-
skap. Eller handlet det om å komme til Gud i betydningen å vende om? Budskapet 
fra Gud til Ahas var: Det betyr det du får det til å bety! Vend om fra syndene dine 
eller gå i fangenskap, og en rest vil komme tilbake fra fangenskapet. Valget er ditt!

Hvordan talte Guds budskap til kongens situasjon? (Jes 7,4–9).

Trusselen fra Syria og Israel var forbigående, og Juda ville bli spart. Makter som så 
enorme ut for Ahas, var i Guds øyne bare «to utbrente og rykende vedtrær» (Jes 7,4). 
Ahas behøvde ikke å be Assyria om hjelp. 

Men for å kunne velge rett, måtte Ahas stole på Gud og hans løfter. Han trengte å 
tro for å stå støtt (Jes 7,9). Ordene for «tro» og «stå støtt» er fra den samme hebra-
iske roten som ordet for «sannhet» (det som er pålitelig) og ordet amen (bekrefter det 
som er sant/pålitelig). Ahas trengte å være sikker for å være sikker; han trengte å ha 
tillit for å være pålitelig.

Se på den siste delen av Jes 7,9. Hvorfor er tro og tillit så viktig for å «stå støtt»? 
Støtt på hva? Hvilken plass har dette prinsippet i kristenlivet?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TirsdagStudium 3  /  16. januar

EN NY SJANSE (JES 7,10–13)

Ahas svarte ikke på Jesajas oppfordring til tro. Så Gud var barmhjertig og ga kongen 
en ny sjanse. Han ba ham be om et tegn som var dypt som dødsriket eller høyt som 
himmelen (Jes 7,11). Her er en av de største invitasjonene til tro som noen gang er 
gitt. Gud la ikke inn begrensninger med liten skrift. Han begrenset ikke engang 
tilbudet til halvparten av riket, slik verdens herskere gjorde når de nådde den øvre 
grensen for sin gavmildhet (se Est 5,6; Est 7,2; Mark 6,23). Han var villig til å tømme 
himmelen og jorden for en ond konge hvis han bare ville tro! Ahas kunne ha bedt om 
et fjell av gull eller så mange soldater som sandkornene ved Middelhavet.

Hvorfor svarte Ahas slik han gjorde? Se Jes 7,12.

Ved første øyekast virker svaret fromt og ærbødig. Han ville ikke sette Gud på 
prøve, slik israelittene hadde gjort århundrer før, under vandringen i ødemarken  
(2 Mos 17,2; 5 Mos 6,16). Men her ba Gud kongen sette ham på en prøve (se Mal 
3,10). Hadde han tatt Gud på ordet, ville det ha behaget ham, ikke testet hans tål-
modighet. Men Ahas var ikke engang villig til å la Gud hjelpe ham til tro. Han 
stengte for hjertedøra så troen ikke skulle ha noen sjanse. 

Les Jes 7,13. Hva sier Jesaja?

Jesaja påpekte at når Ahas nektet å sette Gud på prøve, tilsynelatende for ikke å 
trette ham, trettet han faktisk Gud. Men det mest urovekkende ved verset er at Jesaja 
taler om «min Gud», i kontrast til Jes 7,11, der vi leser at profeten oppfordret kongen 
til å be om et tegn fra «din Gud». Da Ahas avviste tilbudet, sa han nei til å ha Herren 
som sin Gud. Herren var Jesajas Gud, men ikke Ahas’ Gud. 

Hva lærer dagens avsnitt oss om Guds tålmodighet og vilje til å frelse alle? Hva 
sier det også om blindheten og hardheten i menneskets hjerte når det ikke har 
overgitt seg til Herren? Tror du Ahas ville ha trodd selv om Gud hadde gitt ham et 
tegn han hadde ønsket seg? Begrunn svaret. 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________



28 B i b e l s t u d i e r  j a n u a r  –  m a r s  2 0 2 1

Onsdag Studium 3  /  16. januar

SØNNEN SOM TEGN (JES 7,14)

Tilbudet om et tegn så dypt som graven eller høyt som himmelen (Jes 7,11) fristet 
ikke Ahas. Så når Gud sier at han selv vil komme med et tegn (Jes 7,14), forventer vi 
at det vil få en dimensjon som bare Guds fantasi kunne tenke ut (se Jes 55,9; 1 Kor 
2,9).

Men nei! Tegnet er en sønn. Men hvordan kan en ungjente som føder et barn og 
kaller det «Immanuel» være et tegn av bibelsk format?

Hvem er kvinnen, og hvem er barnet?

GT peker ikke noe sted på en oppfyllelse av dette viktige tegnet, i motsetning til 
tegnene andre fikk, f.eks. Gideon (Dom 6,36–40). Så her er noen mulige oppfyllelser 
basert på GT alene: 

1. Fordi ordet for «ungjente» viser til en ung kvinne i ekteskapsalder, antar mange 
at hun er en gift kvinne i Jerusalem, kanskje Jesajas kone. Jes 8,3 nevner at Jesaja får 
en sønn med «profetkvinnen» (hans kone, hvis profetiske budskaper minst bestod av 
hennes barn (se Jes 7,3; Jes 8,18). Men denne sønnen fikk navnet Maher-Sjalal-Hasj-
Bas (Jes 8,1–4), ikke Immanuel. Likevel er tegnene til de to guttene like, for før de 
ble gamle nok til å velge godt eller ondt, ville Syria og nordriket Israel bli ødelagt 
(Jes 7,16; Jes 8,4).

2. Noen mener at Immanuel er Hiskia, sønn av Ahas, som ble den neste kongen. 
Men navnet Immanuel blir aldri brukt om ham. 

3. Siden Immanuel er litt mystisk, og navnet, som ofte oversettes med «Gud med 
oss», viser til Guds nærvær, kan han være den samme som den spesielle Sønnen som 
ble profetert i Jes 9 og 11. I så fall overgår hans opphøyde beskrivelse som guddom-
melig (Jes 9,6) og «Isais rotskudd» (Jes 11,10) alt som kan sies om den gode kong 
Hiskia.

4. En naturlig fødsel hos en ugift kvinne i ekteskapelig alder ville føre til et uekte 
barn (se 5 Mos 22,20.21). Hvorfor vil Gud bruke et slikt barn som et tegn som skal 
inspirere til tro? 

I NT kalles Jesus Immanuel (Matt 1,21–23), født på mirakuløst vis og til en ugift, 
men forlovet jomfru. Jesus er også den guddommelige sønnen (Jes 9,6; Matt 3,17) og 
et «skudd», «Isais rotskudd» (Jes 11,1.10; Åp 22,16). Det kan tenkes at en tidligere 
«Immanuel», som beviste de profetiske oppfyllelsene for Ahas, fungerte som en for-
løper for Kristus. Vi vet ikke. Men vi vet det vi behøver å vite: «I tidens fylde sendte 
Gud sin Sønn, født av en kvinne» (Gal 4,4) for at Gud skulle komme oss nær.

Tenk på den kjensgjerning at Kristus ble menneske. Hvilken trøst kan denne 
sannheten gi oss midt i en kald og skremmende verden?

_______________________________________________________________
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TorsdagStudium 3  /  16. januar

GUD ER HOS OSS! (JES 7,14)

I likhet med navnene på Jesajas barn (Sjear-Jasjub, «en rest skal vende om», 
og Maher-shalal-hash-bas, som betyr «brått bytte, raskt rov»), har også navnet 
Immanuel en betydning. Bokstavelig talt er det «med oss Gud». Men den vanlige 
oversettelsen «Gud med oss» mangler noe viktig. Som med andre hebraiske navn av 
denne typen som mangler verb, må verbet «å være» tilføyes fordi det ikke brukes på 
hebraisk. Immanuel må altså oversettes «Gud er med oss» (se de samme ordene i Jes 
8,10), akkurat som navnet «Jesus» (gresk kortform for hebraisk Josva) betyr «Herren 
er frelse», og verbet må igjen tilføyes (som Jesaja, som betyr «Herrens frelse»). 
Men navnet «Immanuel» er ikke bare en abstrakt beskrivelse; det er en påstand om 
et løfte som blir oppfylt nå: «Gud er med oss!» 

Hva betyr løftet om at Gud er med oss?

Det finnes ingen sterkere forsikring. Gud lover ikke at hans folk ikke skal møte 
motgang, men han lover å være med dem. Salmisten sier: «Om jeg enn skulle vandre 
i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du er med meg, din kjepp og din 
stav, de trøster meg» (Sal 23,4). 

«Gud sier: ‘Går du gjennom vann, er jeg med deg, gjennom elver, skal de ikke 
flomme over deg. Går du gjennom ild, skal du ikke svi deg, og flammen skal ikke 
brenne deg’ (Jes 43,2).

Hvor var Gud da babylonerne kastet Daniels tre venner i ildovnen? Sammen 
med dem (Dan 3,23–25). Og hvor var Herren da Jakob kjempet til daggry? I Jakobs 
armer, så nær han kunne komme (1 Mos 32,24–30). 

Selv når Herren ikke er fysisk til stede på jorden, gjennomlever han sitt folks 
opplevelser sammen med dem. Hvor var Herren da Stefanus ble steinet? Jesus sto 
ved Guds høyre hånd (Apg 7,55). Men da Jesus for opp til himmelen, «satte han seg 
ved Majestetens høyre hånd i det høye» (Hebr 1,3). Hvorfor sto han da Stefanus var 
i nød og holdt på å bli steinet til døde? Jesus hadde ikke til hensikt å ta det sittende!» 
sier Morris Venden. – Roy Gane: God’s Faulty Heroes (1996), side 66. 

Vi kan ha et løfte om at «Gud er med oss», men hva hjelper det hvis vi likevel 
kommer ut for fryktelige prøvelser og lidelser? Hva hjelper det å vite at han er til 
stede? Begrunn svaret.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Fredag Studium 3  /  16. januar

VIDERE STUDIUM

«’De skal gi ham navnet Immanuel ... Gud med oss.’ ‘Kunnskapen om Guds herlig-
het, som stråler i Kristi ansikt, skal lyse fram.’ Fra evighet av var Jesus Kristus ett 
med Faderen. Han var ‘Guds bilde’, bildet av hans storhet og majestet, ‘en utstråling 
av Guds herlighet’. Det var for å åpenbare denne herlighet at han kom til vår verden. 
Han kom til denne jord som var i syndens mørke, for å åpenbare lyset fra Guds 
kjærlighet – være ‘Gud med oss’. Derfor ble det profetert om ham: ‘De skal gi ham 
navnet Immanuel.’» – Alfa og Omega, bind 4, side 11 [DA 19]. 

«Det ville ha tjent Juda-riket best hvis Ahas hadde oppfattet dette som et budskap 
fra himmelen. Men han valgte å stole på fysisk makt og bad hedningene om hjelp. I 
sin fortvilelse sendte han dette bud til assyrerkongen Tiglat-Pileser: ‘Jeg er din tjener 
og din sønn. Kom og berg meg fra arameerkongen og Israels-kongen som har gått til 
strid mot meg.’ 2 Kong 16,7. I tillegg sendte han en kostbar gave fra sitt skattkammer 
og fra tempelet.» – Alfa og Omega, bind 3, side 156 [PK 329]

  Spørsmål til drøftelse
1.  Er det rett å be Gud om et tegn når du skal ta en beslutning? Hvilke farer kan 

være forbundet med sånt?

2.  Det er bra å få hjelp av andre, men hvor går grensen? 

3.  Den russiske forfatteren Leo Tolstoj skrev til en venn at «når en mann har 
innsett at døden er slutten på alt, finnes det heller ikke noe verre enn livet.» 
Hvordan er vissheten om at «Gud er med oss» svaret på en slik uttalelse?

Sammendrag
Gud førte den troløse kong Ahas ut i omstendigheter der han måtte ta en vanskelig 
beslutning: Å tro eller ikke tro. Det er spørsmålet. Selv om Herren ga ham alle de 
tegn som fantasien kunne romme, nektet han å la Gud gi ham en grunn til å tro. I 
stedet valgte han kongen av Assyria som sin «venn».
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ET NYTT MENNESKE
Andrej Abramyan (22), Russland

Da jeg var 15, trente jeg til å bli bokser. En dag etter trening slo tanken ned i meg: «Du er 
syk.»

Jeg slo fra meg tanken, men ble deprimert. Jeg var redd jeg var syk på sinnet og at jeg kunne 
bli kastet ut av skolen. To uker senere kom tanken: «Du vil være død om en måned.»

Livet mistet all mening. Alle trodde jeg bare var ute etter oppmerksomhet, men jeg hadde det 
dårlig og visste ikke hva som foregikk.

En dag i slutten av måneden klippet bestemor håret mitt, og jeg begynte å gråte. «Det er OK, 
jeg skal bare bli ferdig med hårklippen,» sa hun.

«Jeg dør,» sa jeg. Bestemor trodde jeg var ute etter oppmerksomhet, men jeg ville begå selv
mord. Jeg kunne bare ikke. Jeg ble sittende på stolen etter hårklippen. Mor satt der også. Jeg så 
opp mot taket og ba inni meg: «Gud, hvis du er der, så hjelp meg.»

Ingenting skjedde. Jeg følte en sterk trang til å gå på badet og ta livet av meg. I samme øye
blikk så jeg et lys komme ned fra taket som et lyn. Det traff brystet mitt. Jeg kan ikke beskrive 
det. Det var behagelig. Jeg følte evigheten i meg. Det skjedde på et sekund.

Jeg spratt opp og ropte. «Lovet være Gud! Gud helbredet meg!»
Mor og bestemor så bekymret på meg. De hadde ikke sett lyset. Jeg omfavnet mor som om 

jeg ikke hadde sett henne på lenge. «Gud helbredet meg,» sa jeg. Jeg fant tvillingbroren min og 
fortalte om lyset. «Gud helbredet meg,» sa jeg. Han trodde det ikke. Han mente jeg diktet.

Bestemor trodde jeg var mentalt syk. Jeg skjønte at jeg nesten hadde tatt livet av meg, men at 
én hadde reddet meg. Der og da visste jeg at Gud fantes. Den dagen ble starten på en lang reise til 
Jesus. I dag studerer jeg til pastor ved Zaoksky Adventist University. De der hjemme er glade. De 
sier at jeg er et nytt menneske.

Gud helbredet meg, og jeg har ikke vært den samme siden. Jeg ropte til ham, og han hørte 
meg. Han hører og svarer bønner. 

En del av offeret 13. sabbat vil hjelpe Zaoksky Christian School å reise sin egen skolebygning. 
Nå låner de rom på universitetet, og offeret vil gi barna egne klasserom. Takk for at du planlegger 
et godt offer.
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Den tunge måten
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Bakgrunnsstoff
Jes 7,14–16; Jes 7,17–25; Jes 8,1–10; Jes 8,11–15; Jes 8,16–22.

Minnevers
Så vil jeg vente på Herren, som skjuler ansiktet for Jakobs hus, og sette mitt 
håp til ham (Jes 8,17).

I en brennende bygning i Harlem i New York City satt en blind jente på vinduskar-
men i 4. etasje. Brannmennene var fortvilet. De kunne ikke få stigebilen inn mellom 
bygningene, og de fikk henne ikke til å hoppe i et nett som hun ikke kunne se.

«Til slutt kom faren og ropte at det var et nett der og at hun skulle hoppe når han 
sa det. Jenta hoppet og var så avslappet at hun ikke brakk et bein eller forstrakk en 
muskel i det fire etasjers fallet. Fordi hun stolte helt på faren sin, gjorde hun det han 
sa var best da hun hørte det var ham.» – Redigert av Michael P. Green: 1500 Illustra-
tions for Biblical Preaching, side 135.

På samme måte ga Gud bevis for at han ønsket det beste for sine barn, men de 
avviste hans milde måte å si det på først. Dermed måtte han snakke med dem med et 
brøl og en flom i stedet.

Hva kan vi lære av deres feil? 
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PROFETIEN OPPFYLT (JES 7,14–16)
 
I Jes 7,14–16 er Immanuel et tegn som er forbundet med Ahas’ dilemma: Før barnet 
Immanuel ble gammelt nok til å velge mellom forskjellig slags mat, skulle «det bli 
øde i landet til de to kongene du frykter» (Jes 7,16). Dette er landet og kongene i 
Syria og nordriket Israel (se Jes 7,1.2.4–9), og profeten gjentar Guds løfte om at 
deres makt snart skulle være slutt.

Hvorfor nevner Jesaja «rømme og honning» som gutten måtte spise? Jes 7,15.

Avlingene og jordene i Juda ville bli ødelagt av assyrerne (Jes 7,23–25). Så folket, 
også den gammeltestamentlige Immanuel, hvem han nå enn var (Jes 7,14.15), ville bli 
nødt til å spise nomademat (Jes 7,21.22). De ville være fattige, men de ville ha nok til 
å overleve.

Når ble profetien om Syria og Nord-Israel oppfylt? 2 Kong 15,29.30; 2 Kong 16,7–9; 
1 Krøn 5,6.26.

Denne profetien ble uttalt ca. 734 f.Kr. Som svar på Ahas’ bestikkelse gjorde 
Tiglat-Pileser 3 det han nok ville ha gjort uansett: Han knuste koalisjonen i nord, tok 
Galilea og områdene på andre siden av Jordan i Nord-Israel, bortførte noe av befolk-
ningen og gjorde om territoriene til assyriske provinser (734–733 f.Kr.). Resten av 
Israel ble reddet da Hosea overga seg og betalte tributt etter å ha drept kong Pekah. I 
733 og 732 f.Kr. inntok Tiglat-Pileser Damaskus, hovedstaden i Syria. Så gjorde han 
Syria til assyriske provinser. Innen 732, ca. to år etter Jesajas spådom, var Syria og 
Israel definitivt beseiret, og spillet var slutt for de to kongene som hadde truet Ahas.

Kort etter at Salmanassar 5 erstattet Tiglat-Pileser 3 i 727 f.Kr., begikk kong 
Hosea av Israel politisk selvmord ved å gjøre opprør mot Assyria. Assyrerne tok 
hovedstaden Samaria i 722 f.Kr. og deporterte tusenvis av israelitter til Mesopota-
mia og Media, der de til slutt ble absorbert i lokalbefolkningen og mistet sin identitet 
(se Jes 7,8 – innen 65 år ville Efraim ikke lenger være et folk). Gud hadde sagt hva 
som ville skje med Judas fiender, men hans poeng med Ahas var at dette ville skje 
uansett, uten at han måtte stole på Assyria.

Tenk hvor lett det ville ha vært å miste troen hvis du bodde i Nordriket mens alt 
dette skjedde. Hva kan vi gjør for å bevare troen slik at vi kan holde stand når 
fremtidige ulykker kommer? Se 1 Pet 1,13–25.
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FORUTSETTE FØLGER (JES 7,17–25)

Les versene ovenfor. Hva sier Herren vil skje med landet? Hvorfor bør ikke resulta-
tet overraske oss?

«Gang etter gang innbød Gud det villfarne Israel til å fornye sin troskapspakt med 
ham. Mildt og vennlig lød profetens innbydelser til folket, og når de stod foran folket 
og inntrengende oppfordret til å angre og vende om, bar deres ord frukt til Guds 
ære.» – Alfa og Omega, bind 3, side 153 [PK 325]. 

Til Ahas, fryktens heller enn troens menneske, var den gode nyheten fra Gud 
at Syria og Israel ville bli utslettet. Den dårlige nyheten var at Assyria, den allierte 
«vennen» han hadde bedt om hjelp, skulle bli en langt farligere fiende enn Syria 
og Israel hadde vært. Da Ahas avviste Guds tilbud om utfrielse, var han garantert 
nederlag. Hvis Ahas trodde verden falt fra hverandre for ham nå, skulle det bare bli 
verre! 

«Det er bedre å søke tilflukt hos Herren enn å stole på fyrster» (Sal 118,9). Hvor-
dan kunne Ahas stole på at Tiglat-Pileser 3 ville nøye seg med å ta landene i nord og 
respektere Juda? Assyrernes skrifter viser at deres maktbegjær var umettelig. 

Les 2 Kong 16,10–18 og 2 Krøn 28,20–25. Hva skjedde med Ahas? Hvilket åndelig 
prinsipp ser vi her? Hvorfor skal vi ikke bli overrasket over det han gjorde?

2 Krøn 28,20–23 summerer resultatet av at Akas ba om hjelp fra Assyria i stedet for 
å stole på Herren.

Vår naturlige tilbøyelighet er å stole på det vi kan se, føle, smake, ta på – verdens 
ting. Men verdens ting forgår. Se 2 Kor 4,18. Hva sier teksten oss? Hvordan kan vi 
anvende budskapet på oss selv? Og hvilken forskjell vil det gjøre? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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HVA BETYR ET NAVN? (JES 8,1–10) 

Kan du forestille deg å spille ball med Jesajas andre gutt? Når du fikk sagt «Maher-
Sjalal-Hasj-Bas, kast hit ballen!», ville det være for sent. Men meningen er enda 
lenger enn navnet: «brått bytte, raskt rov». 

Navnet bærer bud om en rask erobring, men hvem inntar hvem? Jes 8,4.

Jes 8,1–10 forsterker budskapet i kapittel 7. Før et barn nådde en bestemt alder, ville 
Assyria ta krigsbytte fra hovedstedene i Syria og Nord-Israel. Og fordi Juda hadde 
avvist Guds budskap, symbolisert ved det forsiktig rennende vannet i Siloa-bekken 
i Jerusalem, ville det bli overveldet av Assyrias makt, symbolisert ved flom fra den 
store elven Eufrat. 

Fordi Ahas vendte seg til Assyria, viste navnene på Jesajas sønner til både Juda 
og Nord-Israel: «brått bytte, raskt rov», men «en rest skal vende om.» Hvorfor var 
det ennå håp? Selv om Assyria ville fylle Immanuels land (Jes 8,8), hadde de fortsatt 
løftet om at «Gud er med oss» (Jes 8,10). Dette er et tema som gjennomsyrer hele 
boken: Selv om det ville falle dom over Guds fiender i Juda og andre steder, og det 
i form av militære katastrofer, lidelse og eksil, ville Herren være med de trofaste av 
sitt folk som overlevde og la dem komme hjem til landet. 

Hvorfor forteller Jesaja at han registrerte barnets navn juridisk og hadde ekteska-
pelig samkvem med sin kone («profetkvinnen»)? Jes 8,1–3. 

Tidspunktet for denne sønnen var viktig for hans betydning som tegn. Som med 
Immanuel-tegnet, fra han ble unnfanget og født og til Assyria beseiret Syria og 
Israel, ville det gå mindre tid enn det ville ta for gutten å nå et tidlig utviklingstrinn, 
i dette tilfellet å rope på far eller mor (Jes 8,4). Da Jesaja registrerte guttens navn 
allerede før unnfangelsen, gjorde han barnet og navnet til en offentlig profeti som 
kunne testes mot senere hendelser.

Til tross for gjentatte feil fra folket som bekjente seg til Gud, var Herren ennå vil-
lig til å redde dem. Hvordan kan vi ta dette prinsippet og anvende det på oss selv, 
spesielt når vi vi lider nederlag i vårt åndelige liv?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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INGENTING Å FRYKTE NÅR VI FRYKTER GUD (JES 8,11–15)

I sin første tiltredelsestale sa president Franklin D. Roosevelt til et folk som var 
motløst under den store depresjonen: «Det eneste vi trenger å frykte er frykten selv.» 
– USA Capitol, Washington, DC (4. mars 1933). Jesajas budskap til deprimerte men-
nesker er: «Vi har ingenting å frykte når vi frykter Gud.» 

Gud sa at Jesaja ikke skulle frykte det folket hans fryktet, men frykte ham (Jes 
8,12.13). Dette er et viktig tema i Skriften. I Åp 14,6–12 leser vi om tre engler som 
forkynner et budskap til hele verden: Frykt Gud og gi ham ære i stedet for å frykte 
og gi ære til den jordiske makten (kapittel 13).

Hvordan forstår du tanken om å «frykte» Gud? Hva betyr det, spesielt i lys av budet 
om at vi også skal elske Gud (Matt 22,37)?

Sann frykt for Gud som hellig betyr at du anerkjenner ham som universets største 
makt. Slik frykt overvinner all annen frykt. Hvis han er med deg, kan ingen røre deg 
uten hans tillatelse. Hvis han er mot deg fordi du har gjort opprør mot ham, kan du 
løpe, men du kan ikke gjemme deg!

Er ikke tanken om at vi skal frykte Gud i strid med 1 Joh 4,18? «I kjærligheten fin-
nes det ikke frykt: Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten bærer 
straffen i seg, og den som frykter, er ikke blitt fullendt i kjærligheten.»

Det finnes forskjellig slags frykt. Hvis noen med fantastisk makt er din venn og dere 
elsker hverandre, frykter du ikke denne personen i den forstand at du tror han eller 
hun vil skade deg. Men du har en slags frykt i den forstand at du kjenner og respek-
terer personens makt og grensene for forholdet mellom dere. 

Som troende skal vi ikke elske det verdslige mennesker elsker (1 Joh. 2,15). Er 
det også ting verden frykter som vi ikke skal frykte? Hva er det, og hvorfor skal 
vi ikke frykte det? Og hvilke ting er det verden ikke frykter som vi skal frykte? Se 
f.eks. Matt 10,28; Jer 10,2.3.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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DE UTAKKNEMLIGES MØRKE (JES 8,16–22)

Les avsnittet ovenfor. Hva handler det om? Hva har dette med kong Ahas å gjøre? 
Sammenfatt tankene. 

Ahas var opptatt av hedensk religion (2 Kong 16,3.4.10–15; 2 Krøn 28,2–4.23–25), 
som var sterkt knyttet til det okkulte (se 5 Mos 32,17; «de ofrer til onde ånder»,  
1 Kor 10,20). Ulike sider av moderne trolldom har påfallende paralleller i gamle 
ritualer i Det nære østen og går frem av gamle ikke-bibelske skrifter. Selv mye av 
dagens New Age er vår tids manifestasjon av de gamle okkulte skikkene.

Jesajas beskrivelse av fortvilelsen som følger av å bli avhengig av andre ånder 
enn Herren (Jes 8,21.22) passer godt på Ahas (se 2 Krøn 28,22.23). Jesaja viser til 
folk som blir rasende og forbanner kongen (Jes 8,21). Dette skulle advare Ahas om at 
siden han førte folket inn i det okkulte, ville de forbanne ham. Det ble faktisk gjort 
et unntak for Ahas’ begravelse da han døde på grunn av manglende respekt for ham: 
«De la ham ikke i Israels kongegraver» (2 Krøn 28,27). 

Hva sier disse tekstene om det okkulte? 3 Mos 20,27; 5 Mos 18,9–14. 

Troskap mot Gud forutsetter at vi tar avstand fra det okkulte. 1 Krøn 10,13.14 bruker 
dette prinsippet om kong Saul: «Slik døde Saul fordi han hadde vært troløs mot 
Herren og ikke holdt Herrens ord. Han hadde også rådspurt gjenferd, men ikke søkt 
råd hos Herren. Derfor lot Herren ham dø og lot kongedømmet gå over til David, 
Isais sønn.»

Se på deg selv og det som påvirker deg. Hvordan utsettes du for prinsippene bak 
det okkulte og diverse spiritistiske manifestasjoner? Hva kan du gjøre for å mini-
mere slik innflytelse på deg og din familie? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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VIDERE STUDIUM

Les «Kan de levende samtale med de døde?» i Alfa og Omega, bind 8, side 60–69 
[GC 551–562].

«I det gamle Israel var det noen som, i likhet med spiritistene i vår tid, påstod at de 
hadde forbindelse med de døde. Men Bibelen sier at «gjenferd og spådomsånder» 
som disse overnaturlige vesener ble kalt, er «demoniske ånder» (se 4 Mos 25,1–3; Sal 
106,28; 1 Kor 10,20; Åp 16,14). Å søke kontakt med åndeverdenen var en styggedom 
som var forbudt under dødsstraff (3 Mos 19,31; 20,27). Ordet trolldom vekker bare 
forakt nå til dags. Påstanden om at mennesker kan få kontakt med onde ånder, opp-
fattes som en myte fra den mørke middelalder. Men spiritismen har hundretusener, 
ja millioner av tilhengere. Den har fått innpass i vitenskapelige kretser, har trengt 
seg inn i kristenheten og er blitt godt mottatt av myndigheter og endog ved kongelige 
hoff. Dette gigantiske bedrag er ikke annet enn en gjenopplivelse i ny forkledning 
av de trolldomskunster som ble fordømt og forbudt i gammel tid.» – Alfa og Omega, 
bind 8, side 64 [GC 556].

  Spørsmål til drøftelse
1. Snakk sammen om hvordan spiritismen fremstilles i filmer, bøker, TV og po-

pulærkulturen. Hvis ikke noe kan gjøres for å stoppe det, hvordan kan vi da 
varsle andre om farene ved det som mange oppfatter som bare ufarlig under-
holdning? Hvorfor er en riktig forståelse av de dødes tilstand så viktig for å 
kunne være beskyttet mot disse bedragene? 

2.  Les Jes 8,20. Gjengi det med dine egne ord. La forskjellige mennesker i klas-
sen lese versjonene sine høyt. Hva sier Gud her? 

3.  Bruk mer tid på å forstå hva det vil si å elske og frykte Gud samtidig. Hvordan 
kommer kjærligheten av denne frykten? Eller er det frykten som kommer av 
vår kjærlighet? Snakk om dette. 

Sammendrag
Med Jesajas handlinger og familie, ikke bare hans ord, understreket Gud budskapet 
om advarsel og håp: Det eneste trygge er å stole på at Gud vet hva han gjør. Han har 
både kjærlighet og makt til å veilede, beskytte og sørge for dem som lar ham gjøre 
det. For dem som vender seg til andre makter, er det bare mørke.
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VENNER MED GUD
Masja (17), Russland

Da Masja var fem år, var hun vitne til at storesøsteren ble døpt i Novokuznetsk i Sibir. Hun 
så henne gå ned i vannet og at pastoren og menighetsmedlemmene gratulerte henne etterpå. 

Dåpen var en vidunderlig opplevelse, og hun tenkte på den et helt år. 
Da hun var seks, fortalte hun mor at hun ville bli døpt, men så tenkte hun at det nok var litt 

tidlig. Ti år var bedre.
Årene gikk, og da tiårsdagen nærmet seg, ba hun pastoren om å få bli døpt. Han fikk henne 

med i en dåpsklasse sammen med åtte andre. Det var interessant, men da Masja var 11, ble pasto
ren flyttet. Den nye pastoren ville ikke døpe henne: «Du er for ung.» Masja var skuffet og snakket 
ikke med ham på en stund.

Da hun var tolv, spurte hun igjen om å bli døpt. Han sa ja og lot henne bli med i dåpsklas
sen. Etter fire måneder sluttet hun. Det var ikke interessant lenger. Hun tenkte på hvor lenge hun 
hadde ønsket dåp og pastoren hadde nektet, og hun tenkte på å forlate menigheten.

Hun likte ikke skolen heller, og hadde ikke mange venner. En dag spurte mor om hun ville gå 
på internatskolen Zaoksky Christian School. Masja ønsket en ny start, så hun sa ja. Sommeren før 
skolen begynte, ble hun døpt. Men hun var den samme etter dåpen.

De første ukene på Zaoksky var hun ensom og nedfor. En teologistudent ved universitetet 
snakket med henne. «Gud vet hva du trenger,» sa han. «Han er her, og vi kan snakke til ham som 
til en venn.»

Masja bestemte seg for å prøve å snakke med Gud. Hun fant et stille sted og åpnet seg for 
Gud: «Tilgi meg at jeg ikke har snakket med deg på lenge. Jeg er lei for at jeg ikke har blitt kjent 
med deg. Jeg skulle ikke ha blitt sint på pastoren som ikke ville døpe meg.» Hun ble fylt med 
fred. For første gang følte hun at Gud var nær.

Etter det har ikke livet vært det samme. «Nå har jeg en venn jeg kan snakke med alltid, og jeg 
trenger ikke lete etter ham,» sa hun.

En del av offeret 13. sabbat dette kvartalet skal hjelpe Zaoksky Christian School å bygge sin 
egen skolebygning. Nå låner skolen klasserom fra universitetet, og offeret vil gi barna deres eget 
sted å være. 
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Bakgrunnsstoff
Jes 9,1–5; Jes 9,6.7; Jes 9,8–10,34; Jes 11; Jes 12,1–6. 

Minnevers
For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. 
Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste (Jes 
9,6). 

«Robert Oppenheimer, som ledet arbeidet med den første atombomben, vitnet for 
en komité i Kongressen [i USA]. De spurte ham om man kunne forsvare seg mot 
våpenet. Ja visst, svarte fysikeren.

Og det er …
Oppenheimer så ut over det forventningsfulle publikumet og sa stille: Fred.»  

– Utarbeidet av Paul Lee Tan: Encyclopedia of 7,700 Illustrations: Signs of the Times 
(1979), side 989.

Fred er en drøm for mennesket. Siden historien begynte å bli nedskrevet, skal ver-
den bare ha hatt fred ca. 8 prosent av tiden. I løpet av den tiden har minst åtte tusen 
fredsavtaler blitt brutt (Paul Lee Tan, side 987). 

I 1895 opprettet Alfred Nobel en pris for individer som gjorde et fremragende 
bidrag til fred. Men til og med noen vinnere av Nobels fredspris har vært involvert i 
voldelige konflikter. 

Denne uken skal vi lese om den eneste som kan gi sann og evig fred.
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SLUTT PÅ MØRKET I GALILEA (JES 9,1–5) 

Hvorfor begynner Jes 9,1 med et ord (sannelig/men) som innvarsler en kontrast til 
det som går foran?

Jes 8,21.22 beskriver den håpløse tilstanden til dem som vender seg til det okkulte 
heller enn til Gud: uansett hvor de ser, vil de bare se «nød og natt, trengsel og 
mørke» (Jes 8,22). Derimot skal det komme en tid da «det ikke skal finnes mørke for 
henne som er i trengsel» (Jes 9,1). Folk i Galilea skal få den spesielle velsignelsen 
som er «et stort lys» (Jes 9,1.2). Folket skal glede seg fordi Gud skal bryte «åket som 
tynget» (Jes 9,4). 

Området rundt Galilea-sjøen er nevnt her fordi det var et av de første områdene i 
Israel som ble erobret. Som svar på Ahas’ bønn om hjelp, tok Tiglat-Pileser 3 Galilea 
og områdene på andre siden av Jordan i Nord-Israel. Noen av innbyggerne ble ført 
bort, og området ble assyriske provinser (2 Kong 15,29). Så Jesajas budskap er at de 
første som ble beseiret, også ville være de første som får se befrielsen. 

Hvem bruker Gud til å frelse sitt folk? Jes 9,6.7 

Når og hvordan ble profetien i Jes 9,1–5 oppfylt? Matt 4,12–25.

Det er ikke tilfeldig at Jesus virket først i Galilea, der han ga håp ved å forkynne 
budskapet om Guds rike og helbrede mennesker, inkludert å sette besatte fri fra det 
okkultes fangenskap (Matt 4,24).

Her ser vi et eksempel på hvordan Bibelen tar hendelser som skjedde i GT og 
bruker dem som bilder på ting som skal skje i NT. Jesus blandet bilder fra en epoke 
med bilder fra en annen, f.eks. i Matt 24, da han blandet ødeleggelsen av Jerusalem i 
70 e.Kr. med ødeleggelsen ved verdens ende.

Hva vil du svare hvis noen spør deg: Hva har Jesus frelst deg fra? Hvilket person-
lig vitnesbyrd kan du gi om Kristi kraft i ditt liv?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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ET BARN FOR OSS (JES 9,6.7)

Her er den tredje spesielle fødselen i Jesajas bok, etter at vi har hørt om Immanuel 
og Maher-Sjalal-Hasj-Bas. 

Hva er spesielt med barnet i disse versene? Jes 9,6.7

Legg merke til at denne frelseren har flere navn som beskriver ham på ulike måter.  
I Midtøsten hadde konger og guddommer flere navn som viste deres storhet.

Han er «underfull» slik Herrens engel beskrev sitt eget navn til Samsons far som 
«underfullt» (Dom 13,18; samme hebraiske rot) og steg deretter opp mot himmelen 
i offerflammen på Manoas alter (Dom 13,20). Dette var et bilde på at han skulle ofre 
seg selv mer enn tusen år senere. 

Han omtales som guddommelig («Veldig Gud») og den evige Skaper («Evig Far» 
– se Luk 3,38: «… Guds sønn»).

Han er en konge av Davids ætt; hans fredsrike skal vare evig. 

Hvem kan dette barnet være med alle disse kjennetegnene? Se Luk 2,8–14.

Noen har forsøkt å identifisere ham med kong Hiskia, men beskrivelsen overgår 
et vanlig menneske. Bare én passer: Jesus Kristus, Guds Sønn og verdens skaper 
(Joh 1,1–3.14; Kol 1,15–17; Kol 2,9; Hebr 1,2), som ble født for å frelse oss og gi oss 
fred. Han har fått all makt i himmelen og på jorden, og han er alltid med oss (Matt 
28,18–20). Han er fremdeles Gud, han har også blitt menneske for all tid, og vil alltid 
kunne ha medfølelse med svakhetene våre (Hebr 4,15). «For et barn er oss født» ... 
for alltid!

«Da Kristus kom til vår verden, var Satan beredt til å møte ham, og kjempet mot 
ham hver meter av veien fra krybben til Golgata. Satan hadde beskyldt Gud for å 
kreve selvfornektelse av englene, men han visste ikke selv hva det ville si, for han 
ville ikke ofre noe for andre. Det var denne anklagen Satan kom med mot Gud i 
himmelen, og etter at den onde var fjernet fra himmelen, fortsatte han å anklage 
Gud for å kreve av andre det han ikke selv var villig til å yte. Kristus kom til verden 
for å imøtegå disse anklagene og for å åpenbare Faderen.» – På fast grunn, bind 1, 
side 403,404 (1SM 406,407). 

Hva sier dette om Guds natur?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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GUDS VREDES STAV (JES 9,8–10,34)

Dette avsnittet forklarer Jes 9,1–5, som spår befrielse for formørkede, skremte men-
nesker som hadde satt sin lit til det okkulte og blitt bytte for militær erobring og 
undertrykkelse: «staven til slavedriveren har du brutt i stykker som på Midjans dag» 
(Jes 9,4). 

Les om Guds folks lidelser som beskrevet i versene ovenfor. Les også om forban-
nelsene i 3 Mos 26,14–39. Hvorfor straffet Gud folket i etapper i stedet for på én 
gang? Hva sier dette om hans natur og mål?

Hvis Gud hadde ønsket å ødelegge sitt folk, kunne han ha overlatt dem til assyrerne 
med en gang. Men han er tålmodig og «vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle 
skal nå fram til omvendelse» (2 Pet 3,9). Som på «dommernes» tid lot Gud Juda og 
Israel oppleve noen resultater av sin dårskap slik at de kunne forstå hva de gjorde 
og ha en sjanse til å ta et bedre valg. Da de holdt ved i det onde og forherdet seg mot 
ham og appellene han sendte gjennom sendebudene sine, trakk han beskyttelsen 
ytterligere tilbake. Men de fortsatte å gjøre opprør. Dette kretsløpet gjentok seg i en 
nedadgående spiral til det ikke lenger var mer Gud kunne gjøre.

Les Jes 9,8–10,2. Hvilke synder er folket skyld i? Hvem har de begått dem mot? 
Hvem av dem er skyldig? 

Her og i resten av Bibelen ser vi at den frie vilje er en realitet. Gud skapte mennesket 
slik. Det måtte han, ellers kunne de aldri virkelig elske ham, og frihet betyr at man 
kan velge feil. Og selv om Gud gang på gang forsøker å kalle på oss ved å avsløre sin 
kjærlighet og karakter, vil han også la oss erfare følgene av våre gale valg: smerte, 
lidelse, frykt, uro og så videre, slik at vi kan innse hva det å vende seg bort fra ham 
fører til. Selv da vil slike opplevelser ofte ikke få folk til å legge bort synden og 
komme til Herren. Den frie vilje er fantastisk, vi ville ikke være mennesker uten 
den. Men stakkars det menneske som misbruker den.

Hvordan har Gud brukt lidelse i ditt liv for å få deg bort fra en feil kurs? Eller fat-
ter du kanskje ikke budskapet ennå? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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ROT OG KVIST I EN (JES 11)

Hvem er «kvisten» som kommer ut «fra Isais stubbe» i Jes 11,1? Se også Sak 3,8; 
6,12. 

Jes 11,1 tar opp igjen bildet om et felt tre (10,33.34). «Isais stubbe» er tanken om at 
dynastiet etter David (Isais sønn) ville miste sin makt (Dan 4,10–17.20–26). Men en 
«kvist» vil vokse fra den tilsynelatende dødsdømte «stubben», det vil si en hersker 
som stammet fra David. 

Hvorfor blir den nye herskeren også kalt «Isais rotskudd» (Jes 11,10)? Hva er me-
ningen med det? Åp 22,16.

Beskrivelsen passer bare på Jesus Kristus, som både er «Davids rotskudd og ætt» 
(Åp 22,16). Kristus var Davids etterkommer (Luk 3,23–31), og David stammet fra 
Adam, som var «Guds sønn» i den forstand at Kristus skapte ham (Luk 3,38; se Joh 
1,1–3.14). Så, Kristus var både Davids stamfar og hans etterkommer!

Hvordan reverserer den nye Davids-herskeren syndens og frafallets negative føl-
ger? Jes 11.

Han tenker og handler i harmoni med Herren, dømmer rettferdig, straffer de ugu-
delige og gir fred. Når Herren tar over, vil han føre tilbake, gjenreise og forene en 
trofast levning av Israel og Juda (se også Jes 10,20–22). Det vil være et sterkt, forent 
monarki som i kong Davids dager, han som beseiret filisterne og andre folkeslag. 
Men den nye herskeren vil være større enn David, for han vil også gjenopprette 
freden i selve skaperverket: Rovdyr er ikke lenger kjøttetere, og de vil leve i fred 
med sine tidligere byttedyr (Jes 11,6–9).

Handler Jes 11 bare om Kristi første komme, hans andre komme eller begge deler? 
Se gjennom profetien og noter hvilke tekster som handler om det som kommer.
 
I Jes 11 blir begge hendelser fremstilt i ett bilde. De hører sammen, for de er to deler 
av et hele. Frelsesplanen trenger begge deler: Jesu første komme, som har skjedd, og 
hans andre, som er oppfyllelsen av alle kristnes håp.

Hva utrettet Kristus ved sitt første komme som gjør oss så sikre på at han kom-
mer igjen? Hva skal hans første komme tjene til hvis det ikke fører til hans 
gjenkomst?
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«DU TRØSTET MEG» (JES 12,1–6)

Jes 12 er en kort lovsang til Gud for hans barmhjertige og store trøst. Salmen er lagt 
i munnen på et medlem av den hjemkomne levningen og sammenligner den lovte 
utfrielsen med hebreernes utfrielse fra Egypt (se Jes 11,16). Den er som Moses og 
israelittenes sang da de ble reddet fra faraos hær ved Rødehavet (se 2 Mos 15). 

Sammenlign denne sangen i Jes 12 med Åp 15,2–4, Moses og Lammets sang. Hva 
er det begge priser Gud for? 

Jes 12,2 er nær ved å identifisere den kommende frelseren som Jesus. Den sier at 
«Gud er min frelse» og «han er blitt min frelse.» Navnet Jesus betyr «Herren er 
frelse» (se Matt 1,21).

Hva betyr ideen i Jesu navn, om at Herren er frelse?

Ikke nok med at Herren frelser (Jes 12,2), han er frelse. Det at Israels Hellige er midt 
iblant oss (Jes 12,6) betyr alt for oss. Gud er med oss! Ikke nok med at Jesus utførte 
mirakler, han «ble menneske og tok bolig iblant oss» (Joh 1,14). Ikke nok med at 
han bar han våre synder på korset, han ble synd for oss (2 Kor 5,21). Han ikke bare 
skaper fred. Han er vår fred (Ef 2,14).

Det er ikke til å undres over at Isais rotskudd skal stå som et banner for folkene 
(Jes 11,10). Når han blir løftet opp på korset, drar han alle til seg! (Joh 12,32.33). En 
rest skal vende tilbake til «den veldige Gud» (Jes 10,21), og han er barnet som er oss 
født, «Fredsfyrsten» (Jes 9,6).

Hold fast ved tanken om at Jesus er vår frelse. Les Rom 3,24. Verset lærer at vi 
blir frikjøpt i Jesus, for i ham ble vi kjøpt fri, og det er også ved Guds nåde og 
barmhjertighet at vi kan ha en evig del i dette. Det at vi ble frikjøpt i ham kan 
vi få del i ved tro, og ikke ved gjerninger, for ingenting vi gjør, er godt nok til å 
kjøpe oss fri. Bare det Kristus gjorde og som han tilregner oss ved tro, kan sette 
oss fri. Hvordan gir denne sannheten deg håp og frelsesvisshet, spesielt når du 
føler deg overveldet av din uverdighet? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE 
«En menneskelig far nærer de inderligste følelser overfor sin sønn. Han ser inn i 
ansiktet til det lille barnet og skjelver ved tanken på livets farer. Han lengter etter å 
verne sin kjære mot Satans makt og holde ham borte fra fristelse og kamp. Gud ga 
sin enbårne Sønn til å møte en enda bitrere kamp og en mer fryktelig risiko, for at 
livets sti måtte bli trygg for våre små. Dette er kjærlighet. Himler, forundre dere! Bli 
forskrekket, du jord!» – Alfa og Omega, bind 4, side 32 [DA 49].

«Det var Kristus som gikk med på å oppfylle betingelsene for menneskets frelse. 
Ingen engel, ikke noe menneske, kunne gjøre dette. Bare Menneskesønnen må opp-
høyes, for bare en uendelig natur kunne gjennomføre frelsesprosessen. Kristus gikk 
med på å knytte seg til illojale syndere, ta menneskets natur, gi sitt eget blod og la 
sin sjel bli et syndoffer. I himmelens råd ble menneskets skyld målt, vreden for synd 
ble beregnet, og likevel kunngjorde Kristus beslutningen om at han ville ta ansvaret 
for å oppfylle betingelsene for at håpet skulle bli en syndig menneskehet til del.» – 
The Signs of the Times, 5. mars 1896.
 

  Spørsmål til drøftelse
 I Jes 11 viste Gud Kristi første komme og hans gjenkomst i ett bilde. Dette 

kan til en viss grad forklare hvorfor noen av jødene ikke tok imot Jesus da han 
kom første gang, for de ventet at han ville utføre alt som ikke skal skje før ved 
hans annet komme. Hva sier dette om hvor viktig det er å forstå Kristi komme 
riktig? Hvordan kan feilaktige oppfatninger om hans annet komme gjøre folk 
mottakelige for Satans store bedrag i endetiden?

Sammendrag
Jesajas navn betyr «Herrens frelse», og på hans tid lovet Gud sin rest frelse fra 
undertrykkelsen som kom over dem som følge av nasjonalt frafall. Denne profetien 
om håp finner sin endelige oppfyllelse i Jesus, og hans navn betyr «Herren er frelse.»
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IVANS STORE DAG
Ivan Sjaronov (27), Russland

Livet var perfekt til en dag da Ivan var 22. Han kranglet med moren sin hjemme i Kazan i 
Russland, og så ble han kastet ut fra leiligheten sin like ved universitetet i byen. Den dagen 

strøk han også til en eksamen. Senere på dagen stoppet politiet ham og oppdaget at han hadde en 
ubetalt fartsbot. Han måtte kjøre til rettsbygningen bak politiet. 

Dommeren ga ham valget mellom å betale en dobbelt bot på flekken eller gå i fengsel i 15 da
ger. Mens han sto for dommeren hadde Ivan sett for seg verdens ende og dommens dag. Hvis jeg 
ikke omvender meg nå og vender tilbake til Gud, kommer jeg på feil side i dommen, tenkte han.

Ivans mor var blitt adventist mens Ivan var tenåring, og han hadde gått med henne til en liten 
gruppe et år. Men så begynte han på universitetet og glemte Gud. I retten fant Ivan frem pengene 
og betalte. Han fikk tilbake førerkortet og dro hjem til sin mor.

Dagen etter våknet han med feber og lå til sengs i tre dager. Han fant frem en bibel og leste 
Matt 6,33, som oppfordrer oss til å søke Guds rike og hans rettferdighet først av alt. Jesu ord rørte 
ved ham som aldri før. Han hadde høy feber, men kjørte til et stille sted ved en elv. Der overga 
han seg til Gud.

Fra den dagen satte Ivan Gud først i alle ting. Han ba mye og leste i Bibelen morgen og kveld. 
Han ble døpt og ble ungdomsleder i menigheten. 

Før hadde han ledet en treningsklubb i Kazan og også kommet i avisen for arbeidet sitt. Nå 
sluttet han med treningsklubben og åpnet en klubb for barn. Snart trente han 20 barn i en park. 
Barna merket at han elsket Jesus, og de stilte spørsmål. En jente på 16 begynte å gå i kirken.

Ivan gjorde ferdig ingeniørutdanningen sin, men følte Gud kalte ham til å bli pastor. Han stu
derer nå på Zaoksky Adventist University. Hver sommer trener han barn i Kazan. 

Ivan har ikke dårlige minner om den fryktelige dagen for fem år siden. «Det var en fæl dag da, 
men nå skjønner jeg at det var den beste dagen i livet, for Gud brukte den til å redde meg.»

En del av offeret 13. sabbat vil hjelpe Zaoksky Christian School å bygge sin egen skole. Nå 
bruker skolen klasserom på universitetet, og offeret vil gjøre det mulig for barna å få sitt eget 
lokale. En av elevene på internatskolen er jenta som ble med i menigheten på grunn av Ivans 
treningsklubb. Takk for at du planlegger et godt offer.



6. februarStudium 6

Bakgrunnsstoff
Jes 13; Jes 13,2–22; Jes 14; Jes 24–27.

Minnevers
«Se, dette er vår Gud! Vi håpet på ham, og han frelste oss. Dette er Herren, vi 
håpet på ham. La oss juble og glede oss over hans frelse!» (Jes 25,9).

Etter en preken om stolthet fortalte en kvinne predikanten at hun var urolig og 
gjerne ville bekjenne en stor synd. Pastoren spurte hva synden var.

«Hun svarte: Stolthet, for jeg satt en time foran speilet for noen dager siden og 
beundret min skjønnhet.

Å, svarte pastoren, det var ikke stolthetens synd, det var innbilningens synd!»  
– C.E. MaCartney, samlet av Paul Lee Tan, side 1100.

Helt siden synden oppsto i en stor engels hjerte, har stoltheten ikke respektert 
virkelighetens grenser. Dette problemet er størst hos dem som er åndelig stolte, et 
ganske sørgelig trekk hos vesener som er så ødelagt at de bare kan frelses ved at en 
annen gjør noe for dem.

Denne uken skal vi blant annet se hvor stoltheten og selvopphøyelsen kommer fra.

Å leke Gud
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DOM OVER FOLKESLAGENE (JES 13)

Jes 13,1 har en overskrift som navngir Jesaja som forfatteren (se også Jes 1,1; Jes 
2,1). Det ser også ut som starten på en ny del av boken. Kapittel 13–23 inneholder 
domsbudskaper mot diverse nasjoner. La oss se på dem.

Hvorfor begynner profetiene mot nasjonene med Babylon?

Jes 10,5–34 hadde allerede kunngjort dom over Assyria, som var den største faren 
på Jesajas tid. Jes 14,24–27 gjentar kort Herrens plan om å knekke Assyria, men Jes 
13–23 handler mest om andre trusler, og av dem er Babylon den viktigste.
Babylon hadde en rik kulturell, religiøs og politisk fortid og sto senere frem som 
supermakten som erobret og bortførte Juda. Men ut fra et menneskelig perspek-
tiv på Jesajas tid var det ingen selvfølge at Babylon skulle true Guds folk. I store 
deler av Jesajas tid dominerte Assyria Babylon. Fra 728 f.Kr., da Tiglat-Pileser 3 
inntok Babylon og ble utropt til konge under kongenavnet Pulu (eller Pul; se 2 Kong 
15,19; 1 Krøn 5,26), erobret assyriske konger Babylon flere ganger (710, 702, 689 
og 648 f.Kr.). Men til slutt skulle Babylon bli supermakten i regionen og ødelegge 
Juda-riket.

Les Jes 13. Legg merke til de sterke ordene. Hvorfor gjør en kjærlig Gud slikt, 
eller lar det skje? Det må da også gå ut over uskyldige (Jes 13,16). Hvordan skal 
vi forstå at Gud handler slik? Hva burde disse tekstene, og alt i Bibelen som taler 
om Guds sinne over synd og ondskap, si oss om syndens og ondskapens natur? 
Er ikke det at en kjærlig Gud reagerer slik, bevis nok for hvor ond synden er? 
Husk at det er Jesus som sier dette gjennom Jesaja, den samme Jesus som tilga, 
helbredet, bønnfalt og formanet syndere om å vende om. Hvordan forstår du 
denne siden ved en kjærlig Gud? Spør deg selv: Kan denne vreden skyldes hans 
kjærlighet? Hvordan da, i så fall? Eller se det fra en annen vinkel: korset, der 
Jesus bar verdens synd og led mer enn noen annen noensinne har lidd, også de 
«uskyldige» som led på grunn av nasjonens synder. Hvordan bidrar Kristi lidelse 
på korset til å besvare disse spørsmålene? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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DET STORE BYEN BABYLON (JES 13,2–22) 

I 626 f.Kr. gjenreiste kaldeeren Nabopolassar Babylons storhet ved å la seg krone 
som starten på det ny-babylonske dynastiet og slo Assyria (sammen med Media). 
Sønnen Nebukadnesar 2 var kongen som erobret og bortførte Juda.

Hvordan gikk det til slutt med byen Babylon? Se Dan 5.

I 539 f.Kr., da perseren Kyros inntok Babylon for det medo-persiske riket (se Dan 5), 
mistet byen for alltid sin uavhengighet. I 482 f.Kr. undertrykte Xerxes 1 et baby-
lonsk opprør mot perserstyret. Han fjernet statuen av hovedguden Marduk og skal ha 
skadet noen festningsverker og templer. 

Aleksander den store inntok Babylon uten kamp i 331 f.Kr. Tross hans drøm om 
å gjøre Babylon til sin hovedstad i øst, forfalt byen gjennom århundrer. I 198 e.Kr. 
fant romeren Septimus Severus Babylon fullstendig øde. Så den store byen endte 
opp forlatt. I dag bor noen irakere på deler av det eldgamle stedet, men de har ikke 
gjenreist byen som sådan. 

Babylons undergang, som er beskrevet i Jes 13, befrir Jakobs etterkommere, de 
som er blitt undertrykt av Babylon (Jes 14,4–6). Den som gjorde dette mulig, var Ky-
ros, som inntok Babylon i 539 f.Kr. Selv om han ikke ødela byen, ble det begynnel-
sen på slutten for Babylon, og det tidligere verdensriket truet aldri Guds folk igjen. 

Jes 13 skildrer Babylons fall som Guds dom. Krigerne som inntar byen, er Guds 
redskaper (Jes 13,2–5). Dommens tid kalles «Herrens dag» (Jes 13,6.9), og Gud er så 
sint at det påvirker stjernene, solen, månen, himmelen og jorden (Jes 13,10.13). 

Se Dom 5, der Debora og Baraks sang beskriver Herren som drar frem så jorden 
rister og regn faller fra himmelen (Dom 5,4). I Dom 5,20.21 leser vi at naturelemen-
tene kjemper, deriblant stjernene, mot undertrykkeren. 

Se for deg at noen som bodde i Babylon i dens storhetstid, fikk lese Jes 13, spe-
sielt Jes 13,19–22. De må ha ristet på hodet over slik tåpelighet! Hvilke andre 
profetier, som ikke er oppfylt ennå, virker tåpelige og umulige i dag? Men hvorfor 
er det tåpelig å avvise dem som umulige?

__________________________________________________________________________________________________________________
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FJELLKONGENS FALL (JES 14)

Som svar på Babylons fall (Jes 13), som setter Guds folk fri (Jes 14,1–3), er Jes 
14,4–23 en billedlig spott mot kongen av Babylon (se også Mi 2,4; Hab 2,6). Det 
er åpenbart poetisk og ikke ment å skulle tas bokstavelig, siden det skildrer døde 
konger som hilser på sin nye kollega i dødsriket (Jes 14,9.10), der orm og mark er 
hans seng (Jes 14,11). Dette er bare Herrens dramatiske måte å fortelle den hovmo-
dige kongen at han skal ydmykes som andre stolte monarker før ham; det handler 
ikke om de dødes tilstand! 

Hvordan kunne Jes 14,12–14 gjelde en babylonsk konge? 

Babylons konger manglet ikke selvtillit (Dan 4 og 5). Men å håpe på å bli «lik den 
høyeste» (Jes 14,14) overgår selv det mest oppblåste ego. Kongene påberopte seg 
sterke bånd til gudene, men de var underlagt dem. Dette ble demonstrert hvert år 
på den femte dagen i den babylonske nyttårsfesten, da kongen ble pålagt å legge av 
tegnene på kongeverdighet før han nærmet seg statuen av Marduk, slik at hans kon-
gedømme kunne stadfestes på nytt. Selv tanken om å fortrenge en mindre gud ville 
ha blitt sett på som tåpelig og selvmorderisk. 

Esek 28 skildrer også en hersker over en by og hans arroganse mot himmelen. 
Også her overgår beskrivelsen en jordisk monark og utfordringen mot Gud trer kla-
rere frem: Den stolte makthaveren var i Edens hage, en salvet, dekkende (eller vokt-
ende) kjerub på Guds hellige fjell, fullkommen fra den dagen han ble skapt til det ble 
funnet synd i ham, utstøtt av Gud, og til slutt ødelagt med ild (Esek 28,12–18). Brukt 
på et menneske er begrepene i denne retorikken meningsløse. Men Åp 12,7–9 taler 
om et mektig vesen som ble kastet ut av himmelen med sine engler: «Satan ... som 
forfører hele verden» (Åp 12,9), som forførte Eva i Edens hage (1 Mos 3). 

Satan har en stolt fantasi: Han har sagt: «Jeg er en gud. Jeg sitter på gudetrone 
midt ute på havet. Men du er et menneske og ikke en gud» (Esek 28,2). Hans død vil 
bevise at han ikke er noen gud. I motsetning til Kristus vil Satan forsvinne i et hav 
av ild, for aldri mer å hjemsøke universet (Åp 20,10).

Sammenlign Jes 14,13.14 med Matt 11,29; Joh 13,5 og Fil 2,5–8. Hva sier kon-
trasten oss om Guds og Satans natur? Hva sier denne kontrasten oss om Guds 
syn på stolthet, arroganse og ønsket om å være den største?

__________________________________________________________________________________________________________________
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HIMMELPORTEN (JES 13 OG 14) 

I Jes 14 forenes en spott mot Satan, den falne «morgenstjernen, morgenrødens sønn» 
med en spott mot kongen av Babylon (Jes 14,12). Hvorfor? Se Åp 12,1–9, der en 
drage identifisert som Satan (Åp 12,9), prøver å drepe et barn så snart det er født. I 
Åp 12,5 leser vi at barnet er Kristus. Men det var kong Herodes som prøvde å drepe 
Jesus som spedbarn (Matt 2). Dragen er både Satan og statsmakten som er repre-
sentert ved Herodes, fordi Satan arbeider gjennom mennesker. På samme måte var 
Satan makten bak kongen av Babylon og fyrsten av Tyrus. 

Hvorfor viser «Babylon» senere til Roma (1 Pet 5,13) og til en ond kraft? (Åp 14,8; 
16,19; 17,5; 18,2.10.21). 

Som det bokstavelige Babylon er Roma og «Babylon» stolte, hensynsløse krefter 
som undertrykker Guds folk (se spesielt Åp 17,6), for den er «beruset av blodet fra de 
hellige.» De gjør opprør mot Gud, en idé som er underforstått i navnet «Babylon». På 
babylonsk er navnet bab ili, som betyr: «gudenes port», stedet med adgang til gudenes 
verden. Se også 1 Mos 11: mennesker bygde Babelstårnet slik at de ved egen kraft 
kunne stige til det guddommelige plan, immune mot å skulle stå til ansvar for Gud. 

Da Jakob våknet etter en drøm der han så en stige som forbandt himmel og jord, 
utbrøt han: «Dette må være Guds hus, her er himmelens port» (1 Mos 28,17). Legg 
merke til at «Guds hus» er «himmelens port», det vil si adgangen til den guddomme-
lige verden. Jakob kalte stedet «Betel», som betyr «Guds hus». 

“Himmelens port» i Betel og «gudenes port» i Babylon var motsatte måter å nå den 
guddommelige verden på. Jakobs stige har sin opprinnelse i himmelen, åpenbart oven-
fra av Gud. Men Babylon, med tårnene og ziggurat-templene, ble bygget av mennesker 
nedenfra og opp. Disse veiene er motsatte veier til frelse: nåde som guddommelig ini-
tiativ kontra menneskegjerninger. All sann religion bygger på den enkle Betel-model-
len: «For av nåde er dere frelst, ved tro» (Ef 2,8.9). All falsk «religion», også legalisme 
og «verdslig» humanisme, bygger på Babylons stolte modell. Kontrasten mellom de to 
veiene ser vi i Jesu lignelse om fariseeren og tolleren (Luk 18,9–14). 

Selv etter noen år i et zen-kloster sa den kanadiske låtskriveren Leonard Cohen 
til en intervjuer: «Jeg er ikke frelst.» Hva tror du problemet hans var, i lys av da-
gens studium? Hva trengte han å vite om frelsen?

__________________________________________________________________________________________________________________
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SIONS ENDELIGE SEIER (JES 24–27)

Etter budskap mot enkeltnasjoner i Jes 13–23, beskriver Jes 24–27 det store, ver-
densomfattende nederlaget for Guds fiender og utfrielsen av hans folk. 

Hvorfor minner Jesajas beskrivelse av den øde jorden (Jes 24) om Johannes’ beskriv-
else av hendelser forbundet med de 1000 år som følger Kristi gjenkomst? (Åp 20). 

Som i Jes 13–14 gjelder sider ved det bokstavelige Babylon også senere makter, og 
kongen av Babel står for sammensmelting av menneskelige herskere med mester-
hjernen selv, Satan. Et budskap om at Babylon har falt (Jes 21,9) kan derfor gjentas 
på et senere tidspunkt (Åp 14,8; 18,2), og Satan blir til slutt ødelagt etter Kristi andre 
komme (Åp 20,10). Mens ødeleggelsen av det bokstavelige Babylon var en dommens 
«Herrens dag» (Jes 13,6.9), er en annen stor og skremmende Herrens dag underveis 
(Joel 3,4.5; Mal 4,5; se Sef 1,7).

Og i Jes 24 leser vi at profetens blikk trenger gjennom forhold han er kjent med til 
tiden da «månen [skal] bli til spott og solen til skamme. For Herren over hærskarene 
er konge på Sion-fjellet og i Jerusalem» (Jes 24,23). Jesaja trodde utvilsomt at synet 
gjaldt det Jerusalem han kjente, men Åpenbaringen forklarer at det faktisk vil bli 
oppfylt i det nye Jerusalem (Åp 21,2). «Og byen trenger ikke lys fra sol eller måne, 
for Guds herlighet lyser over den, og Lammet er dens lys» (Åp 21,23). 

Ødelegger Gud virkelig de ugudelige? 

Se på Jes 28,21, der Guds ødeleggelsesverk blir beskrevet som «et fremmed verk». 
Det er fremmed for ham fordi han ikke ønsker å gjøre det, men det er likevel en 
handling. Det er sant at synden har selvødeleggelsens frø i seg (Jak 1,15). Men fordi 
Gud har den endelige makt over liv og død, og han bestemmer tiden, stedet og måten 
for den endelige ødeleggelsen, er det meningsløst å hevde at han setter punktum for 
syndens forbannelse på en passiv måte, ved ganske enkelt å la årsak og virkning 
gjøre sitt (Åp 20).

Det vi leser i Jes 24–27, ser vi i hele Bibelen: uansett lidelse, smerte og ødeleg-
gelse nå, vil Gud vinne seier over det onde. Hva er det eneste vi kan gjøre hvis vi 
vil ha del i den endelige seieren? Ordsp 3,5–7; Rom 10,9.

__________________________________________________________________________________________________________________
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« Får vi frelsen på betingelser? – Aldri på betingelse av at vi kommer til Kristus. Og 
hvis vi kommer til Kristus, hva er så betingelsen? Betingelsen er at vi i levende tro 
fullt ut tar imot det blodet av det en korsfestet og oppstanden frelser har utrettet. Når 
vi gjør det, gjør vi rettferdighetens gjerninger. Men når Gud kaller synderen i vår 
verden og innbyr ham, er det ingen betingelser. Han drar ham med Kristi innbydelse. 
Det er ikke: Nå må du vise en respons for å komme til Gud. Synderen kommer, og 
når han kommer og ser Kristus opphøyet på korset på Golgata, som Gud lar ham se, 
er det en kjærlighet større en noe han har fattet før.» –Manuscript Releases, bind 6, 
side 32. 

  Spørsmål til drøftelse 
1.  Les sitatet ovenfor i lys av onsdagens avsnitt. Hva sier hun? Legg merke til 

at uttalelsen rommer begge delene av vår vandring: tro og så gjerninger. 
Hvordan skiller hun mellom dem? 

2.  Hvorfor er stolthet og arroganse så farlige synder? Hvorfor er det så vanske-
lig å legge dem bort? Kan det være fordi de gjør oss blinde for behovet for 
å få bukt med dem? Hvis du er stolt, tror du jo at du er OK, og hvis du synes 
at du er OK, hvorfor da endre noe? Hvordan kan det å tenke på korset og hva 
det står for (det eneste som kan frelse) være en kraftig kur for stolthet og 
arroganse?

3.  Ser Jesaja håp for mennesker fra andre nasjoner? Les f.eks. Jes 25,3.6; 26,9 
(se også Åp 19,9).

Sammendrag
Jesaja så at Babylon ville erobre Juda etter Assyria. Men han så også at Herren ville 
seire og gi vår plagede klode evig fred til tross for overmenneskelige herskere i 
denne verdens mørke som arbeider gjennom Guds menneskelige fiender og gir seg 
til å spille Gud (Ef 6,12). 
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KOLLISJONEN
Olga Nosjin (34), Russland

Olga og Roman var på ferie ved Svartehavet. Roman kjørte forbi en avkjørsel og gjorde en 
Usving midt i veien. Akkurat da kom en hvit Mercedes og raste inn i siden på folkevognen. 

Den gikk rundt og rundt. Da den stoppet, var Olga og Roman like hele, men de måtte klatre ut 
gjennom et knust vindu. Bilen var ødelagt.

Mercedesen var også totalskadet, men sjåføren hadde det fint. Politiet kom, og Roman fikk 
skylden. Olga skjønte at det ville bli dyrt. Roman hadde minimumsforsikring, og den ville ikke 
dekke kostnadene til den dyre bilen. Olga falt på kne i en åker ved siden av veien og ba: «Hjelp 
oss.»

Den andre sjåføren het Musa. Han snakket hardt til Roman. «Gi meg alle papirene dine,» sa 
han. «Betal for bilen, så får du dem tilbake.» 

Da politiet var ferdig, kom noen og hentet Musa. Roman og Olga gikk bort på åkeren og pratet 
mens de ventet på kranbilen. Det hadde vært gnisninger mellom dem de siste ukene. Olga skjønte 
at de hadde vært nær en skilsmisse. De ba hverandre og Gud om tilgivelse.

Den kvelden sov de på stranda. Neste morgen ringte Musa og sa de kunne bo hos ham. Han 
hadde enda en bil og kjørte dem rundt den neste uken mens de ordnet opp i sakene sine. Det over
rasket ham at de hverken spiste kjøtt eller drakk alkohol. «Dere er noen raringer. Hvem er dere?»

«Vi er syvendedagsadventister,» sa Olga. «Nei gi deg, jeg har bare truffet én adventist før 
dere,» sa Musa. Han var ikke kristen og hadde to koner. Han var plaget av skyldfølelse, for han 
hadde tvunget en av konene til å ta abort noen dager før ulykken. «Jeg tror det var Guds straff,» 
sa han. 

Roman og Olga ringte hjem til venner i Zaoksky for å få låne penger. Etter tre dager hadde de 
nok, men fremdeles ringte venner som ville hjelpe. Musa hørte det hele og gråt. «Jeg er rik, jeg 
har hjulpet mange, men ingen av vennene mine har ringt for å høre hvordan jeg har det etter ulyk
ken. Men dere har venner som bryr seg om dere.»

Etter en uke hadde Musa fått pengene sine. Han sa også at han skulle til en annen by noen 
dager, den samme byen som Olga og Roman skulle til. «Vil dere bo hos meg?» sa han. De neste 
to dagene bodde de i det mest luksuriøse huset de hadde sett, og så tok de toget hjem til Zaoksky.

Det neste året var tungt, men Olga takket Gud for ulykken. Den reddet ekteskapet deres. Hun 
fikk også lønnspålegg på jobben, og Roman fikk en jobb med høyere lønn. På et år hadde de 
betalt ned gjelden.

En del av offeret 13. sabbat vil hjelpe Zaoksky Christian School å bygge sin egen skolebyg
ning ved universitetet.

Se Olga på YouTube: bit.ly/Olga-ESD.
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Bakgrunnsstoff
Jes 36,1; Jes 36,2–20; Jes 36,21–37,20; Jes 37,21–38; Jes 38.39. 

Minnevers
Herre over hærskarene, Israels Gud, du som troner over kjerubene. Du alene 
er Gud over alle kongeriker på jorden, du som skapte himmelen og jorden (Jes 
37,16).

En avmagret mann går barbeint sammen med sine to sønner. En annen familie har 
lastet alle sine ting på en oksekjerre trukket av magre okser. En mann leder oksene 
mens to kvinner sitter på vogna. De mindre heldige har ingen vogn, så de bærer 
tingene sine på skuldrene.

Det er soldater overalt. En rambukk smadrer byporten. Bueskyttere på toppen av 
rambukken skyter mot forsvarere på murene. Det er et stort blodbad.

Spol fremover. En konge sitter på tronen og mottar bytte og fanger. Noen fanger 
kommer med løftet hånd og ber om barmhjertighet. Andre kneler eller huker seg 
ned. Beskrivelser av disse scenene med kongen begynner med ordene: «Sanke-
rib, verdens konge, kongen av Assyria» og fortsetter med uttrykk som «satt på en 
nēmedu-trone, og byttet fra byen Lakisj passerte foran ham.» – John Malcolm Rus-
sell, The Writing on the Wall (1999), side 137, 138. 

Denne bildeserien, som en gang prydet veggene i Sankeribs «Uforlignelige slott», 
henger nå i British Museum, og for en historie de forteller om situasjonen for Guds 
utvalgte folk!

Assyrernes nederlag
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BETINGELSER (JES 36,1)

Hva skjedde med Juda? 2 Kong 18,13; 2 Krøn 32,1; Jes 36,1. 

Da den troløse Ahas døde og hans sønn Hiskia etterfulgte ham, arvet Hiskia et rike 
som ikke lenger var helt uavhengig. Etter å ha kjøpt assyrisk hjelp mot alliansen 
mellom Syria og Nord-Israel, var Juda nødt til fortsatt å betale «beskyttelsespenger» 
i form av tributt til Assyria (se 2 Krøn 28,16–21). Da assyrerkongen Sargon 2 døde 
på slagmark langt hjemmefra og ble etterfulgt av Sankerib i 705 f.Kr., virket Assyria 
sårbart. Assyriske og bibelske tekster viser at Hiskia grep anledningen til å gjøre 
opprør sammen med smånasjonene i hans region (se 2 Kong 18,7).

Dessverre for ham hadde Hiskia undervurdert Assyrias makt. I 701 f.Kr., da San-
kerib hadde kuet andre deler av riket sitt, gikk han mot Syria-Palestina med ødeleg-
gende kraft og raserte Juda.

Hvordan forberedte Hiskia seg på en konfrontasjon med Assyria? 2 Krøn 32,1–8.

Da Hiskia så at Sankerib hadde tenkt å ta hovedstaden Jerusalem, forberedte han seg 
på en konfrontasjon med Assyria. Han styrket festningsanleggene, utstyrte og orga-
niserte hæren sin bedre og trygget Jerusalems vannforsyning (se også 2 Kong 20,20; 
2 Krøn 32,30). Den bemerkelsesverdige vanntunnelen til Siloa med en inskripsjon 
som forteller hvordan den ble bygget, stammer nesten helt sikkert fra Hiskias forbe-
redelser til en potensiell beleiring. 

Like viktig som militær og organisatorisk ledelse var Hiskias åndelige ledelse da 
han prøvde å styrke moralen i folket i denne farlige tiden. «Juda-kongen var fast be-
stemt på å gjøre hva han kunne for å være beredt til å motstå fienden. Da han hadde 
gjort alt som stod i menneskelig makt, samlet han sine styrker og oppfordret dem til 
å være ved godt mot.» – Alfa og Omega, bind 3, side 168 [PK 351]. 

Hvorfor gjorde Hiskia så mye selv hvis han hadde en sterk tro på Herren? 
Opphevet gjerningene troen? Se Fil 2,12.13 om å samarbeide med Gud, som gir 
kraften som er så effektiv. 

__________________________________________________________________________________________________________________
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PROPAGANDA (JES 36,2–20)

Herskerne i Assyria var ikke bare brutale, de var også intelligente. Målet var rikdom 
og makt, ikke bare ødeleggelse (se Jes 10,13.14). Hvorfor bruke ressurser på å ta en 
by med makt hvis de kunne overtale innbyggerne til å overgi seg? Mens han beleiret 
Lakisj, sendte Sankerib kommandanten sin for å ta Jerusalem med propaganda. 

Hvilke argumenter brukte denne kommandanten for å skremme Juda? Jes 36,2–20; 
se også 2 Kong 18,17–35; 2 Krøn 32,9–19.

Kommandanten kom med ganske sterke argumenter: Dere kan ikke stole på at Egypt 
hjelper dere, for landet er svakt og upålitelig. Dere kan ikke stole på at Herren hjel-
per dere, for Hiskia har fornærmet ham ved å fjerne hans offerhauger og altere i hele 
Juda og bedt folket om å tilbe ved et alter i Jerusalem. Ja, Herren er på Assyrias side 
og har bedt Sankerib om å ødelegge Juda. Dere har ikke engang nok veltrente menn 
til å håndtere 2000 hester.

Gi opp nå, og dere vil bli behandlet godt og slippe en beleiring der dere ikke har 
mat og drikke. Hiskia kan ikke redde dere, og siden gudene i alle de andre landene 
Assyria har erobret, ikke har reddet dem, kan dere være sikre på at deres Gud heller 
ikke vil redde dere.

Snakket kommandanten sant?

Det var mye sannhet i det han sa, så argumentene var overbevisende. To uuttalte 
argumenter støttet ham. 1) Han hadde nettopp kommet fra Lakisj, bare 50 km unna, 
der assyrerne viste hva som ville skje med en sterkt befestet by som våget å motstå 
dem. 2) Han hadde en sterk avdeling av assyrerhæren med seg (Jes 36,2). De visste 
hvordan det hadde gått med hærer og byer andre steder (også Samaria, hovedstaden 
i Nord-Israel, 2 Kong 18,9.10) som hadde bukket under for Assyria, så ingen i Juda 
hadde grunn til å tvile på at Jerusalem menneskelig sett var fortapt (se Jes 10,8–11). 
Kommandanten hadde også rett i at Hiskia hadde ødelagt offersteder for å sentra-
lisere tilbedelsen ved tempelet i Jerusalem (2 Kong 18,4; 2 Krøn 31,1). Men hadde 
denne reformen fornærmet Herren, som var det eneste håpet hans folk hadde igjen? 
Ville og kunne han redde dem? Det var opp til Gud å svare på dette spørsmålet!

Har du noen gang vært i en lignende situasjon, der alt virket tapt, menneskelig 
sett? Hva var din eneste tilflukt? Hvis du vil, så del opplevelsen med klassen din. 
Fortell hvordan du taklet det og hvordan det gikk til slutt. 
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RYSTET, MEN IKKE FORLATT (JES 36,21–37,20)
 
Hvordan virket kommandantens smarte tale på Hiskia og hans embetsmenn? 2 Kong 
18,37–19,4; Jes 36,21–37,4. 

Hiskia var rystet og fortvilet da han vendte seg til Gud og søkte forbønn hos Jesaja, 
profeten som faren hans ikke ville lytte til.

Hvordan oppmuntret Gud Hiskia? Jes 37,5–7. 

Budskapet var kort, men det var nok. Gud var på sitt folks side. Jesaja forutså at 
Sankerib ville få høre et rykte som ville få ham til å avbryte angrepet på Juda. Dette 
gikk straks i oppfyllelse. 

Sankerib var frustrert, men hadde på ingen måte gitt opp. Han sendte Hiskia en 
trussel: «La deg ikke lure av din Gud som du stoler på, når han sier: Jerusalem skal 
ikke falle i hendene på assyrerkongen. ... Er de blitt berget av gudene sine, de folkene 
som mine fedre gjorde ende på?» (Jes 37,10.12; se også 2 Krøn 32,17). 

Denne gangen gikk Hiskia rett til tempelet og viste budskapet til hærskarenes 
Gud, «som troner over kjerubene» (Jes 37,14–16).

Hvordan pekte Hiskias bønn på hva som sto på spill i Jerusalems krise?  
Jes 37,15–20. 

Sankerib hadde angrepet Hiskias sterkeste forsvar: troen på Gud. Heller enn å gi 
etter, ba Hiskia Gud om å vise hvem han er, «så alle riker på jorden kan forstå at du 
alene er Herren» (Jes 37,20). 

Les Hiskias bønn (Jes 37,15–20). Hvilke sider ved Gud fokuserer han på? Hvilket 
prinsipp i denne bønnen kan gi oss oppmuntring og kraft til å være trofaste i våre 
kriser?

__________________________________________________________________________________________________________________
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RESTEN AV HISTORIEN (JES 37,21–38)

Ifølge Sankeribs annaler inntok han 46 befestede byer, beleiret Jerusalem og gjorde 
jøden Hiskia til «fange i Jerusalem, hans kongelige bolig, som en fugl i et bur.» 
– James B. Pritchard, redaktør: Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old 
Testament (1969), side 288. Men til tross for sin hang til propaganda som uttrykk for 
sitt store ego, sier han verken i tekst eller bilder at han inntok Jerusalem. Fra et men-
neskelig ståsted er denne unnlatelsen fantastisk i lys av Sankeribs veldige makt og 
det faktum at Hiskia hadde ledet et opprør mot ham. Opprørere mot Assyria hadde 
kort forventet levetid og fikk en grusom død. 

Selv om vi ikke hadde Bibelens fortelling, ville vi være nødt til å vedgå at det 
måtte ha skjedd et under. Når Sankerib fylte veggene i sitt «uforlignelige palass» 
med relieffer (utskårne bilder) som skildrer hans beleiring av Lakisj, skyldes det nok 
et behov for å redde ansikt. Hadde det ikke vært for Guds nåde, ville disse bildene ha 
fremstilt Jerusalem i stedet! Sankerib fortalte ikke resten av historien, men det gjør 
Bibelen.

Hva er resten av historien? Jes 37,21–37. 

Som svar på Hiskias bønn sendte Gud et budskap om full sikkerhet for Juda, som 
er fullt av raseri mot den stolte assyrerkongen som hadde våget å utfordre Gud (Jes 
37,23). Da oppfylte Gud straks løftet om å forsvare Jerusalem (2 Kong 19,35–37;  
2 Krøn 32,21.22; Jes 37,36–38).

En stor krise krever et stort mirakel, og det var stort! Tapstallet var høyt: 185.000. 
Sankerib hadde ikke annet valg enn å dra hjem, der han møtte sin egen død (se Jesa-
jas forutsigelse i Jes 37,7–38). 

«Hebreernes Gud hadde seiret over den stolte assyreren, og Herren var blitt 
opphøyet i nabofolkenes øyne. Innbyggerne i Jerusalem ble fylt av hellig glede.» – 
Alfa og Omega, bind 3, side 173 [PK 361]. Hvis Sankerib hadde inntatt Jerusalem, 
ville han også ha deportert befolkningen på en slik måte at Juda ville ha mistet sin 
identitet, slik det var tilfelle med Nord-Israel. Slik sett ville det da ikke ha vært noe 
jødisk folk som Messias kunne bli født inn i. Historien deres ville ha endt der. Men 
Gud holdt liv i håpet. 

Hva sier du til den som ennå ikke tror på Bibelen eller Bibelens Gud, men spør: 
Var det rimelig at de assyriske soldatene, som tilfeldigvis ble født der de ble 
født, skulle dø i hopetall? Hvordan forstår du Herrens handlinger her?

__________________________________________________________________________________________________________________
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I SYKDOM OG VELSTAND (JES 38 OG 39)

Hendelsene i Jes 38 og 39 (2 Kong 20) fant sted nær den tiden Gud reddet Hiskia 
fra Sankerib, selv om befrielsen som er nevnt i Jes 37 (se også 2 Kong 19), ennå 
ikke hadde skjedd. Jes 38,5.6 og 2 Kong 20,6 viser at de fremdeles sto overfor den 
assyriske faren.

«Satan var fast bestemt på at Hiskia skulle dø og Jerusalem falle, og tenkte sik-
kert at hvis Hiskia var ute av veien, ville hans reformarbeid opphøre og Jerusalem 
ville lettere gå til grunne.» – The SDA Bible Commentary, bind 4, side 240.

Hva sier sitatet ovenfor om hvor viktig godt lederskap er for Guds folk?

Hvilket tegn gir Herren Hiskia for å styrke hans tro? 2 Kong 20,8–11; Jes 38,6–8.

Ved å avvise tegn som Gud tilbød (Jes 7), hadde Ahas utløst hendelsene som førte 
til problemer med Assyria. Men nå hadde Hiskia bedt om et tegn (2. Kong 20,8), så 
Gud styrket ham til å møte den krisen hans far hadde ført over Juda. Det skulle jo et 
under til for å få skyggen på Ahas’ solur til å bevege seg.

Babylonerne studerte himmellegemenes bevegelser og registrerte dem nøyaktig. 
Derfor ville de ha lagt merke til solens underlige oppførsel og lurt på hva det be-
tydde. Det er ingen tilfeldighet at kong Merodak Baladans utsendinger kom på dette 
tidspunktet. Babylonerne hadde hørt om sammenhengen mellom Hiskias helsetil-
stand og det mirakuløse tegnet. 

Nå vet vi hvorfor Gud valgte dette spesielle tegnet. Akkurat som han senere 
brukte stjernen i Betlehem for å føre vise menn fra Østen, brukte han en solforflyt-
ning til å få sendebudene fra Babylon til å komme. Dette var en mulighet for dem til 
å lære om den sanne Gud. Hele sin karriere prøvde Merodak Baladan å vinne varig 
uavhengighet fra Assyria. Han trengte mektige allierte, noe som forklarer at han 
kontaktet Hiskia. Hvis selveste solen beveget seg på Hiskias anmodning, hva kan 
han ikke da utrette med Assyria? 

Hvordan gikk Hiskia glipp av en mulighet til å ære Gud og vise babylonerne til 
ham? Hva var resultatet? Jes 39. Hiskia burde ha vitnet om Herren, men pekte i 
stedet på sin egen «herlighet». Hva kan vi lære av det?

__________________________________________________________________________________________________________________
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VIDERE STUDIUM

«Skyggen på soluret kunne bare gå ti streker tilbake hvis Gud grep direkte inn, og 
dette skulle være tegnet på at Herren hadde hørt Hiskias bønn. ‘Da ropte profeten 
Jesaja til Herren, og han lot skyggen gå ti streker tilbake på Ahas’ solur, like langt 
som den før hadde gått fram.’» – Alfa og Omega, bind 3, side 163 [PK 342].

«Da sendemennene fra herskeren i det fjerne landet kom, fikk Hiskia en 
anledning til å opphøye den levende Gud. Det ville vært lett for ham å fortelle dem 
om Gud som opprettholder alt det skapte, og som hadde spart hans eget liv da alt håp 
var ute. ... 

Men Hiskia ble stolt og forfengelig, og for å opphøye seg selv lot han disse 
grådige menneskene få se de rikdommer som Gud hadde gitt sitt folk. Kongen viste 
dem huset der han hadde skattene sine, sølvet og gullet, balsam-buskene og den fine 
oljen, hele våpenhuset og alt som fantes i skattkamrene hans. Det var ikke den ting 
i hele hans slott og rike som Hiskia ikke viste dem (Jes 39,2). Han gjorde det ikke 
for å ære Gud, men for å opphøye seg selv overfor de fremmede fyrstene.» – Alfa og 
Omega, bind 3, side 163–164 [PK 344, 345].

  Spørsmål til drøftelse
1.  Hvordan er Satan som den assyriske kommandanten? Snakker han sant når 

han sier at du har syndet? (Sak 3,1). Hva sier Gud? Se Sak 3,2–5. Hva er vårt 
eneste håp mot disse beskyldningene? Rom 8,1. 

2.  Slutter Satan å anklage deg når du blir tilgitt? Se Åp 12,10. Når du er tilgitt 
og Satan fortsetter å si at du tilhører ham på grunn av din synd, hva slags 
beskyldning er det? Se 5 Mos 19,16–21 (lov om et ondsinnet vitne som lyver).

Sammendrag
Som svar på nødropet fra en trofast konge, reddet Gud sitt folk og viste hvem han 
er: Israels allmektige konge som kontrollerer jordens skjebne. Ikke nok med at han 
ødelegger dem som prøver å ødelegge hans folk, han gir også andre muligheten for å 
bli hans folk, samme hvor «babylonske» de er. 
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SKULKET SKOLEN FOR Å GÅ I KIRKEN
Jelena (16), Russland

Elleveårige Jelena var på vei hjem fra skolen i Dimitrovgrad en lørdag da hun plutselig husket 
at hun hadde gått i kirken på lørdager. Det var lenge siden, men hun følte en uvanlig lengsel 

etter å gå dit, så hun ringte mor og ba om lov.
Jelena kom tidsnok til gudstjenesten og satte seg bakerst. Etterpå hilste hun på sin gamle sab

batsskolelærer, som ba henne komme igjen.
Jelenas foreldre ble skilt da hun var liten, men de hadde tatt henne med i kirken til hun var fem 

år. Da ble de lei av å treffe hverandre i kirken og sluttet å gå. Jelena gikk på skolen seks dager i 
uken.

Da skolen var slutt kl. 13 neste sabbat, gikk Jelena rett til kirken. Hun forsto ikke prekenen, 
men trivdes sammen med de andre barna. Etter en stund begynte hun å skulke timer på skolen så 
hun kunne komme tidligere. En måned senere fikk hun med seg storesøster Oksana på 13 år. Mor 
så at de gikk, så hun begynte også å gå.

Men så flyttet noen familier, og andre sluttet å gå i kirken. Mor sluttet også, og Jelena gikk 
ikke hver sabbat. Et medlem la merke til at Jelena var mye borte og ba henne hjelpe med lyd
anlegget. Jelena sa ja, og nå måtte hun gå hver sabbat. Hun begynte også å lese regelmessig i 
Bibelen og Ellen Whites bøker, spesielt Mot historiens klimaks. 

Mor så at Jelena trivdes i sabbatsskolen og hadde voksne venner i kirken, så hun begynte også 
å gå igjen. En sabbat spurte hun Jelena: «Vil du bli døpt?» Det ville Jelena, for hun hadde tenkt 
på det selv også.

Jelena ble med i dåpsklassen og ble døpt. Vannet var isnende kaldt, men en varm glede strøm
met gjennom henne. Hun hadde tatt den beste beslutningen noensinne da hun overga seg til Jesus.

Jelena gikk ikke på skolen på lørdager lenger. Mor skrev til rektor, og Jelena fikk lørdagsfri 
bare hun tok igjen det tapte. Det var et slit å få gode karakterer.

Nå er ikke skolen noe problem lenger. Jelena går på internatskolen Zaoksky Christian School 
ca. 100 mil hjemmefra. «Det er så fint å være her, lærerne er snille og hjelper meg med studiene. 
Jeg er så glad for at vi ikke har timer på lørdag,» sier hun.

En del av offeret 13. sabbat dette kvartalet skal hjelpe Zaoksky Christian School å bygge sin 
egen skole. Nå låner de rom på universitetet, men offeret vil gi elevene sitt eget sted å være. Takk 
for at du vil gi et godt offer, og be for barna på skolen.

Se Jelena på YouTube: bit.ly/Yelena-ESD.



20. februarStudium 8

Bakgrunnsstoff
Jes 40,1.2; Jes 40,3–8; Jes 40,9–11; Jes 40,12–31.

Minnevers
Gå opp på et høyt fjell, du Sions gledesbud! Løft din røst med kraft, Jerusalems 
gledesbud! Løft din røst, vær ikke redd! Si til byene i Juda: «Se, deres Gud!» 
(Jes 40,9).

Andre verdenskrig sluttet i 1945 da den japanske soldaten Shoichi Yokoi hadde 
gjemt seg i jungelen på øya Guam. Brosjyrer fra amerikanske fly kunngjorde freden, 
men Yokoi trodde det var et triks. Han var patriotisk og lojal mot keiseren og hadde 
lovt aldri å overgi seg. Han hadde ikke kontakt med sivilisasjonen, men levde av det 
han fant i jungelen. 

I 1972, 27 år etter at krigen var slutt, kom noen jegere over Yokoi mens han fisket, 
og han fikk vite at fredsbudskapet hadde vært sant. Mens resten av hans folk hadde 
hatt fred i flere tiår, hadde Yokoi lidd savn og stress i flere tiår. – Roy Gane: Altar 
Call (1999), side 304, tilpasset.

Gjennom profeten Jesaja kunngjorde Gud mange hundre år tidligere at tiden for 
folkets lidelser virkelig var slutt: «Trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud. Tal til Jeru-
salems hjerte og rop til henne at hennes strid er fullført, at hennes skyld er betalt, at 
hun har fått dobbelt fra Herrens hånd for alle sine synder» (Jes 40,1.2). 

La oss se hva dette betyr. 

Trøst mitt folk
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TRØST FOR FREMTIDEN (JES 40,1.2)

I Jes 40,1.2 trøster Gud sitt folk. Straffens tid er endelig slutt. Hvilken straff er det?

Er denne straffen som ble delt ut av Assyria, Guds vredes ris (Jes 10), og som Gud 
fridde Juda fra ved å ødelegge Sankeribs hær i 701 f.Kr? (Jes 37). Eller er det straffen 
som ble delt ut av Babylon, som ville frakte gods og folk vekk fra Juda fordi Hiskia 
hadde vist frem formuen sin for sendebudene fra Merodak Baladan? (Jes 39). 

«Assyria» og «assyrerne» er nevnt 43 ganger fra Jes 7,17 til 38,6, men dette folket 
forekommer bare én gang i resten av Jesaja, der Jes 52,4 viser til tidligere undertryk-
kelse utført av Egypt og deretter av «Assur». I den siste delen av Jesaja nevnes befri-
else fra eksilet i Babylon (Jes 43,14; Jes 47,1; Jes 48,14.20), og det er Kyros, perseren 
som erobret Babylon i 539 f.Kr., som befrir de bortførte fra Juda (Jes 44,28; Jes 45,1; 
Jes 45,13). 

Jes 1–39 vektlegger hendelser som førte til befrielse fra assyrerne i 701 f.Kr., 
men i begynnelsen av kapittel 40 hopper boka halvannet århundre frem til Babylons 
undergang i 539 f.Kr. og jødenes hjemkomst rett etter. 

Er temaet hjemkomst fra Babylon forbundet med noe tidligere i Jesaja? Hva da? 

Jes 39 er som en overgang til de senere kapitlene. Det forutsier et babylonisk 
fangenskap, iallfall for noen av Hiskias etterkommere (Jes 39,6.7). Videre forutsier 
budskapene i Jes 13, 14 og 21 Babylons fall og den friheten dette ville gi Guds folk: 
«Men Herren skal forbarme seg over Jakob og igjen velge ut Israel og la dem få bo 
i sitt land. ... Den dagen Herren lar deg hvile fra ditt strev og din uro og det harde 
slavearbeidet som ble lagt på deg, skal du stemme i denne spottevisen om kongen av 
Babel (Jes 14,1–4). Legg merke til den nære sammenhengen med Jes 40,1.2, der Gud 
lover sitt folk at det er slutt på lidelsen. 

Hva betyr Bibelens løfter om lidelsens slutt nå, midt i det du lider? Hva ville 
troen være verdt uten disse løftene? Hvorfor er det så viktig å holde fast på dem?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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NÆRVÆR, ORD OG VEIARBEID (JES 40,3–8)

Hvordan får Guds folk trøst? Jes 40,1–8.

En ikke navngitt forkynner kunngjør at Gud kommer for å avsløre sin herlighet (Jes 
40,3–5). En annen stemme forkynner at selv om mennesket er flyktig som gress, vil 
«ordet fra vår Gud stå fast for evig» (Jes 40,8). 

Etter eksilet får Guds folk tilbake det de hadde mottatt ved Sinai-fjellet, og så 
avviste gjennom frafallet som de ble straffet for: Guds nærvær og hans ord. Dette 
er de viktigste ingrediensene i Guds pakt med Israel, som ble lagt i hans helligdom 
midt blant dem (2 Mos 25,8.16). Fordi de hadde brutt hans ord, hadde Gud forlatt sitt 
tempel (Esek 9–11), men han kommer tilbake. Hans nærvær og hans pålitelige ord 
gir trøst, utfrielse og håp. 

Hvilken forberedelse må til før Herren kommer? Jes 40,3–5.

Det sømmer seg ikke at en konge blir kastet omkring på en dårlig vei. Så før han 
kommer, skal det bygges veier. Spesielt for kongenes konge! Han kommer visst fra 
øst, der han har vært i eksil sammen med sitt folk som en helligdom for dem (Esek 
11,16), så terrenget må jevnes. Bygging av en bokstavelig, jevn motorvei gjennom 
de kuperte åsene øst for Jerusalem ville ha vært en utfordring, selv med dynamitt og 
bulldosere. Gud er den eneste som kan gjøre arbeidet, det er han som gjør «ulendt 
mark til slette» (Jes 42,16). Men han trenger ikke en bokstavelig vei, for han har en 
vogn som kjerubene trekker gjennom luften (Esek 1.9–11). 

NT anvender Jesajas profeti på det åndelige veiarbeidet som døperen Johannes’ 
forkynnelse utførte (Matt 3,3). Hans budskap var: «Vend om, for himmelriket er 
kommet nær!» (Matt 3,2), og han «forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for 
syndene» (Mark 1,4). Veiarbeidet var altså omvendelse, vilje til å vende om fra synd 
for å motta trøst fra Guds tilgivelse og nærvær. 

Jer 31,31–34 forkynte det samme åndelige budskapet i god tid, slik at de landflyk-
tige fra Juda skulle forstå hva det åndelige veiarbeidet for Gud gikk ut på. I dette 
avsnittet lover Gud en ny start for dem som er villige: en «ny pakt» der han legger 
sin lov i deres hjerter og lover å være deres Gud. De kjenner ham og hans natur, for 
han har tilgitt dem. 

Les Jes 40,6–8 nøye. Hvilket håp kan du, som visner som gresset, hente i det 
disse versene sier? Hva burde de advare oss mot å sette vår lit til?

___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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EVANGELISERINGENS FØDSEL (JES 40,9–11)

Hva slags hendelse er beskrevet i Jes 40,9–11?

Senere i Jesaja står det frem en mann som forkynner godt nytt for Jerusalem (Jes 
41,27; Jes 52,7). Men det gledesbudet som forkynner: «Se, deres Gud» fra et fjell, er 
hunkjønn, noe som fremgår på hebraisk (Jes 40,9). 

I Sal 68 priser David Gud fordi han «lar ensomme finne et hjem, han fører fanger 
ut til lykke og trivsel» (Sal 68,7). Selv om disse ordene gjelder utvandringen fra 
egyptisk trelldom, bruker Jesaja de samme tankene om forkynnelsen av en annen 
utvandring: tilbakekomsten fra fangenskapet i Babylon. 

NT anvender Jes 40,3–5 på døperen Johannes, som forberedte veien for Kristus, 
Guds evige ord som ble Herrens fysiske nærvær blant hans folk (Joh 1,14). 

Allerede før Johannes var det andre som forkynte evangeliet om hans komme. 
Blant de første var Simeon og Anna, som traff barnet Jesus da han ble innviet i tem-
pelet (Luk 2,25–38). Som Jesajas budbærere var de mann og kvinne. Simeon så frem 
til Israels trøst i form av Messias (Luk 2,25.26). 

I lys av Jesajas profeti virker det ikke som en tilfeldighet at profetkvinnen Anna 
var den aller første som offentlig sto frem på tempelhøyden og forkynte at Herren 
hadde kommet: «I samme stund kom også hun fram og lovpriste Gud, og hun for-
talte om barnet til alle som ventet på frihet for Jerusalem» (Luk 2,38). Dette var den 
kristne forkynnelses begynnelse slik vi kjenner den: evangeliet, den gode nyheten 
at Jesus Kristus har kommet for å bringe frelse. Senere overlot Kristus til en annen 
kvinne, Maria Magdalena, å være den første til å forkynne hans seierrike oppstand-
else (Joh 20,17.18), den begivenheten som garanterte at hans oppdrag her i verden var 
fullført. Mennesket er som gress, men det guddommelige Ordet som ble menneske, 
er evig (se Jes 40,6–8)!

Les Jes 40,11. Hva slags bilder benytter profeten? Skriv et avsnitt for deg selv om 
hvordan du har opplevd Herren som hyrde. Hvorfor er det godt å tenke over hvor-
dan Herren har ledet deg?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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BARMHJERTIG SKAPER (JES 40,12–31)

Hvordan utvikler Jes 40 temaene om Guds nåde og kraft?

Gjennom hele dette kapittelet er Guds nåde og kraft flettet sammen (se nedenfor) og til 
og med blandet sammen, for begge er nødvendige for at Gud skal redde sitt folk. Han vil 
redde dem fordi han er barmhjertig. Han er i stand til å redde dem fordi han er mektig. 
Barmhjertighet (Jes 40,1–5): trøst, Herren kommer for å utfri. 
Makt (Jes 40,3–8): herlighet, varighet mot menneskelig svakhet. 
Barmhjertighet (Jes 40,9–11): godt nytt om utfrielse, hyrde for sitt folk. 
Makt (Jes 40,12–26): makeløs skaper. 
Barmhjertighet (Jes 40,27–31): som skaper, gir kraft til de svake.
Etter å ha innledet om Guds makt som hans storhet og evighet (Jes 40,3–8), skri-
ver Jesaja om hans makt og store visdom som får jorden og menneskene til å virke 
knøttsmå (Jes 40,12–17). Her får Jesajas stil, med retoriske spørsmål og livlige sam-
menligninger med jorden og dens deler, oss til å tenke på Guds svar til Job (Job 38–41). 

Hva er svaret på Jesajas retoriske spørsmål: «Hvem vil dere sammenligne Gud med» 
(Jes 40,18)?

For Jesaja, som for Job, sier svaret seg selv: ingen. Gud er enestående. Men Jesaja tar 
opp spørsmålet og viser til det svaret som mange gamle folkeslag antydet med sine 
handlinger: at Gud er som en avgud (Jes 40,19.20). 

Dette svarer Jesaja på. Det ser jo tåpelig ut å bruke en avgud som et bilde på Gud, 
men for å være sikker på at folk fatter poenget, utdyper han Guds særtrekk og tar 
opp det ugjendrivelige argumentet om at han er skaperen (Jes 40,21–26).

Hvordan åpenbarer vers 27 holdningen hos dem Jesajas budskap er rettet til? 
Hvordan er vi skyldige i å ha den samme holdningen?

Hensikten med Guds budskap er å trøste mennesker som trenger det! Som Job hadde 
også deres lidelser forvirret dem og gjort dem motløs med hensyn til hans vesen.

Se gjennom versene for i dag. De taler ikke bare om Guds nåde og hans makt, 
men også om at han er skaperen. Hvorfor er denne sannheten så viktig? Hvordan 
bidrar sabbaten til å forsterke dette hver uke?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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PROBLEMET MED AVGUDSDYRKELSEN (JES 40,19.20)

Avgudsdyrkelse ødelegger et enestående nært forhold til Gud ved å erstatte ham med 
noe annet (2 Mos 20,4.5; Jes 42,8). Så profetene omtaler avgudsdyrkelse som åndelig 
«utroskap» (Jer 3,6–9; Esek 16,15–19).

Les Jes 41,29. Hvordan beskriver Jesaja avgudene? Hvordan oppfatter du det han 
sier om dem? Hvorfor er det en så nøyaktig beskrivelse av enhver avgud, uansett 
hvilken?

Oldtidens avgudsdyrkere mente de tilba mektige guddommelige vesener gjennom 
bilder eller symboler av dem. Tilbedelse av en avgud som representerer en annen 
gud, er brudd på det første budet: «Du skal ikke ha andre guder enn meg» (2 Mos 
20,3). Men hvis en avgud er ment å representere den sanne Gud, slik som gullkalven 
(2 Mos 32,4.5), forkaster Herren det som et bilde av seg selv, for ingen vet hvordan 
han skal fremstilles (5 Mos 4,15 –19), og ingenting kan fremstille hans makeløse 
herlighet og storhet. Dermed fungerer en avgud som en annen gud, og å tilbe den, 
bryter det første og andre bud.

Guds folk trenger ikke avguder, for de har hans virkelige nærvær hos seg i hellig-
dommen. Å tilbe en avgud er å erstatte og derfor fornekte hans virkelige nærvær. 

Hva slags avgudsdyrkelse står vi som menighet overfor i vår tid? Opptrer avguds-
dyrkelsen i mer utspekulerte former i kirken i dag? I så fall: hvordan? 

«Mange som bærer navnet kristne, tjener andre guder utenom Herren. Skaperen 
krever vår største hengivenhet, førsteplassen i livet. Alt som vil redusere vår 
kjærlighet til Gud eller forstyrre den tjenesten vi skylder ham, blir dermed en 
avgud.» – The SDA Bible Commentary, bind 2, side 1011–1012.

Av gamle skrifter vet vi at avgudsdyrkelsen var tiltrekkende, for den handlet 
om materialisme. Ved å bruke en tilbedelsesform folk kunne forholde seg til, æret 
avgudsdyrkerne krefter de trodde kunne gi dem fruktbarhet og velstand. Det var en 
selvhjelpsreligion. Lyder det kjent? 

Rett før Herren kommer igjen med sin vei forberedt av det siste Elia-budskapets 
veiarbeid om forsoning (Mal 4), vil valget være det samme som på Jesajas tid: Vil du 
tilbe skaperen, eller vil du tilbe noe annet? (Åp 13, 14). For alle tilber noe. 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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VIDERE STUDIUM

Les «Gud er kjærlighet» i Alfa og Omega, bind 3, side 145–151 [PK 311–321]. 

«På Jesajas tid hadde folk en mangelfull innsikt i åndelige spørsmål fordi de hadde 
en feilaktig oppfatning av Gud. Satan hadde lenge prøvd å få dem til å betrakte 
Skaperen som opphavet til synd, lidelse og død. De som han på den måten hadde 
bedratt, innbilte seg at Gud var en hard og grusom hersker. De mente at han hele 
tiden var ute etter å anklage og fordømme, og at han var uvillig til å ta imot en 
synder så lenge han kunne finne en gyldig grunn til ikke å gjøre det. Kjærlighetens 
lov, som er grunnlaget for himmelens styreform, var av erkebedrageren blitt 
fremstilt som en hindring for menneskets lykke og som et tungt åk som de 
skulle være glade for å bli kvitt. Han påstod at den ikke kunne etterleves, og at 
lovovertredelse ble straffet på en tilfeldig måte.» – Alfa og Omega, bind 3, side 145 
[PK 311].

  Spørsmål til drøftelse
1.  Sammenfatt budskapet i Jes 40,12–31 med dine egne ord. Skriv det ved hjelp 

av moderne bilder, f.eks. vitenskapelige oppdagelser som illustrerer Guds 
kraft enda klarere. Del sammendraget med klassen.

2.  Hvordan taler Jesajas beskrivelse av Guds ords uforanderlighet mot det 
svake og forgjengelige i menneskelivet til din frykt for døden? (Jes 40,6–8). 
Hvordan taler den til ditt håp om oppstandelsen? (Job 19,25–27; Dan 12,2;  
1 Kor 15,51–57; 1 Tess 4,13–18).

3.  Hvordan kan man bli kurert for stolthet og arroganse ved å ta til seg Jes 
40,12–31? 

Sammendrag
Gjennom Jesaja trøstet Gud dem som hadde lidd. Deres trengselstid var slutt, og Gud 
kom tilbake til dem. I stedet for å være motløse og forvirret, kunne de stole på at 
Gud bruker sin kreative kraft på deres vegne.
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SABBATSULYKKEN
Anna Khizhnjakova (32), Russland

Det var i 2003, og 16 år gamle Anna ønsket seg internett hjemme i en avsides landsby langt 
øst i Russland. 

Far og mor gikk med på å kjøre henne til butikken og kjøpe modem en sabbats morgen. De var 
ikke adventister, men det var Anna, som var blitt døpt etter at bestemoren hadde lært henne om 
Jesus. Hun visste det var galt å handle på sabbaten, men hun ønsket seg internett så sterkt.

Det siste hun husker er at de satte seg i bilen. Resten fikk hun høre av bestemor senere. Far 
kjørte for fort på det glatte føret og kom plutselig over på feil side og traff en lastebil som kom 
imot. Far og mor døde, lastebilsjåføren fikk beinbrudd, og Anna lå i koma. Legene trodde hun 
ville dø, men bestemor fastet og ba og fikk andre til å be, de også. Anna kom ut av koma etter tre 
dager, og to måneder senere var hun på skolen igjen.

Bestemor flyttet inn hos Anna og ga henne fysisk og åndelig hjelp hjemme i Novosjatinsk i 
regionen Primorje. Men Anna levde med en enorm skyldfølelse. Hun skulle ha fått foreldrene til å 
bli hjemme. De kunne ha ventet til etter sabbaten.

Mørket og skylden forfulgte henne da hun flyttet til Vladivostok og begynte på universitetet. 
Hun gikk i adventistkirken, men ikke hver sabbat, bare nok til at bestemor var fornøyd. Anna 
visst e at hun levde et dårlig liv, og skyldfølelsen vokste.

Bestemor ba for Anna og ringte hver dag og spurte om hun hadde bedt og lest i Bibelen i dag. 
Hun ba for henne over telefonen.

En adventistlærer på universitetet hjalp Anna med leksene og ba for henne. Anna husket dåpen 
og ba om tilgivelse. «Jeg ser at jeg lever galt,» ba hun. «Jeg lever i mørket, og livet uten deg er 
meningsløst. Hjelp meg å finne gode venner i menigheten. Gjør meg vennlig og åpen. Hjelp meg 
å huske å be og lese i Bibelen.

Anna begynte å snakke med Gud. Hun leste om reformatorenes vanskeligheter, og skjønte at 
Gud tilgir de verste syndere. Hun la bort de dårlige vanene sine og begynte å ringe til bestemor i 
stedet for å vente på at hun ringte. Troen vokste, og hun visste at Gud hadde tilgitt henne og ikke 
ville minne henne om dem. En tung bør falt fra hennes skuldre.

I dag er Anna 32 år og universitetslærer. Hun er også speiderleder og sekretær i menigheten. 
Hun vet ikke hvorfor ulykken skjedde, men den plager henne ikke lenger. «Mange av mine pro
blemer ble løst fordi menigheten ba for meg,» sa hun. 

En del av offeret 13. sabbat for tre år siden gikk til å bygge ny kirke i Vladivostok. Takk for at 
dere støtter menigheten der med misjonsgaver og bønner.



27. februarStudium 9

Bakgrunnsstoff
Jes 41; Jes 42,1–7; Jes 44,26–45,6; Jes 49,1–12.

Minnevers
Se, min tjener, som jeg støtter, min utvalgte, i ham har jeg min glede. Jeg har 
lagt min Ånd på ham, han skal føre retten ut til folkeslagene (Jes 42,1).

«For mange ville det være et stort privilegium å besøke de steder hvor Jesus var 
mens han levde her på jorden, å kunne gå der hvor han gikk, betrakte den sjøen og 
områdene omkring hvor han underviste folket, og se de høyder og daler som hans 
blikk så ofte hadde stanset ved. Men vi behøver ikke dra til Nasaret, Kapernaum 
eller Betania for å gå i Jesu fotspor. Vi finner hans fotspor ved sykesengen, i 
de fattiges hytter, i slumstrøkene i de store byene og alle steder hvor det finnes 
mennesker som trenger hjelp. Vi går i Jesu fotspor ved å gjøre det Jesus gjorde da 
han var på jorden.» – Alfa og Omega, bind 5, side 196 [DA 640]. 

Jesaja talte om en Herrens tjener med et lignende barmhjertighetsmandat: «Han 
bryter ikke et knekket siv og slukker ikke en rykende veke. Med troskap skal han 
føre retten ut. ... for å åpne blindes øyne og føre fanger ut av fengselet, dem som sit-
ter i mørke, ut fra fangehullet» (Jes 42,3.7). 

La oss se på denne tjeneren. Hvem er han, og hva utretter han?

Å tjene og frelse
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ET FOLK AV TJENERE (JES 41)

I Jes 41,8 omtaler Gud Israel som «min tjener», og senere introduserer han «min 
tjener» (Jes 42). Hvem er denne tjeneren? 

Er det Israel/Jakob, forfaren til israelittene? Nasjonen Israel? Messias/Kristus, NTs 
Jesus? 

To slags henvisninger til Guds tjenere går igjen i Jes 41–53. Én tjener heter “Is-
rael» eller «Jakob», som i Jes 41,8; Jes 44,1.2.21; Jes 45,4; Jes 48,20. Siden Gud taler 
til samtidens Israel/Jakob, er det tydelig at Jakob står for nasjonen som er nedstam-
met fra ham. Dette bekreftes av det faktum at Herrens «tjener Jakob» blir frikjøpt på 
den tiden da han skal dra ut fra Babylon (Jes 48,20). 

I andre tilfeller, som Jes 42,1; Jes 50,10; Jes 52,13; Jes 53,11, er Guds tjener ikke 
navngitt. Når han nevnes første gang i Jes 42,1, er det ikke straks klart hvem han er. 
Men når Jesaja utbroderer hans kjennetegn i senere avsnitt, blir det klart at han er en 
person som fører Jakobs (Israels) stammer tilbake til Gud (Jes 49,5.6) og dør for syn-
dere (Jes 52,13 –53,12; se også Jes 49,5.6). Derfor kan han ikke være den samme som 
nasjonen. Så det er klart at Jesaja beskriver to Guds tjenere. Den ene er fellesskapet 
(nasjonen), og den andre er en enkeltperson. 

Hvilken rolle spiller den tjenende nasjonen? Jes 41,8–20.

Gud forsikrer Israel om at nasjonen fremdeles er Herrens tjener: «Jeg har utvalgt 
deg og ikke forkastet deg» (Jes 41,9). Så gir Gud Israel et av Bibelens mest fantas-
tiske løfter: «Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud! Jeg 
gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd» (Jes 
41,10). Her og i de neste versene er en av Israels grunnleggende oppgaver å stole på 
at den sanne Gud vil redde dem – noe kong Ahas ikke gjorde – i stedet for å stole på 
andre guder og deres bilder, slik andre folk gjør (Jes 41,7.21 –24.28.29).

Legg merke til at Gud kaller nasjonen en liten mark (Jes 41,14). Hva var poenget? 
Se på teksten i sammenheng, så får du et bedre svar. Hva burde dette også lære 
oss om vårt behov for å stole fullt og helt på Herren?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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IKKE NAVNGITT ENKELTTJENER (JES 42,1–7)

Hvilken oppgave og hvilke kjennetegn har Guds ikke-navngitte tjener, han som Gud 
velger og legger sin Ånd på? Jes 42,1–7.

Velg det beste svaret eller en kombinasjon av svar:
1. Han skaffer rettferdighet for folkeslagene.
2. Han oppnår sine mål mildt og stille, men han lykkes.
3. Han er en lærer.
4. Han er en pakt mellom Gud og folket.
5. Han gir lys og håp ved å helbrede blindhet og sette fanger fri.
6. Alt dette. 

Sammenlign denne tjeneren med kvisten fra Isais stubbe som Herrens Ånd også 
hviler på (Jes 11)?

Som i Jes 42 handler herskeren av Davids ætt (Jes 11) i harmoni med Gud, han gir 
rettferdighet og utfrielse for de undertrykte, foruten visdom og kunnskap om Gud. 
Vi fant ut at denne «kvisten» og «skuddet» fra Isai er Messias, det guddommelige 
barnet, som med «rett og rettferdighet» gjør «freden uten ende over Davids trone og 
hans kongerike» (Jes 9,6.7). Tjeneren i Jes 42 er åpenbart Messias.

Hvordan identifiserer NT tjeneren (Jes 42,1–7), som gir rettferdighet? Matt 
12,15–21.

Matt 12 siterer fra Jes 42 og anvender det på det stillferdige helsearbeidet til Jesus, 
Guds elskede sønn, som han har sin glede i (Jes 42,1; Matt 3,16.17; Matt 17,5). Det er 
han som gjenreiser Guds paktsforhold med sitt folk (Jes 42,6; Dan 9,27). 

Jesus og disiplene gjorde rettferdighet tilgjengelig for mennesker ved å sette dem 
fri fra lidelse, uvitenhet om Gud og onde ånders trelldom som skyldes Satans under-
trykkelse (Luk 10,19). Så døde Jesus for å stadfeste den «nye pakt» (Matt 26,28) og 
for å oppnå rettferdighet for verden ved å kaste ut Satan, den fremmede som hadde 
tilranet seg stillingen som «verdens hersker» (Joh 12,31–33).

Se på Jes 42,1–4, skildringen av Kristus. Tenk på Jesu liv. Hvilke kjennetegn 
ved hans virke oppfylte denne profetien så godt? Og hva kan vi lære om å tjene 
andre?

__________________________________________________________________________________________________________________
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PERSISK «MESSIAS» (JES 44,26–45,6)

Hvilken slående profeti leser vi om i Jes 44,26–45,6?

Jesaja var profet fra ca. 745 f.Kr. til ca. 685 f.Kr. Etter å ha nevnt en erobrer fra øst 
og fra nord (Jes 41,2.3.25) og antydet at dette skulle være godt nytt for Jerusalem (Jes 
41,27), navnga Jesaja Kyros og forutsa hva han skulle gjøre. Han kom fra nord og øst 
for Babylon og inntok byen i 539 f.Kr. Han tjente Gud ved å sette fri jødene fra deres 
fangenskap i Babylon, og han ga dem lov til å bygge opp tempelet i Jerusalem igjen 
(se Esra 1). 

Sett denne profetien i perspektiv. Det er rundt 146 år fra Jesajas død til Babylons 
fall, så profetien hans var halvannet århundre forut for sin tid. Det ville være som om 
Henrik Wergeland hadde spådd at en mann som het Eisenhower skulle hjelpe til med 
å befri Europa i 1945!

Det Kyros utrettet er godt belagt fra en rekke gamle kilder, også babylonske krø-
niker, hans egen rapport på Kyros-sylinderen og i Bibelen (2 Krøn 36,22.23; Esra 1; 
Dan 5; Dan 6,28; 10,1), så det er ingen tvil om at Jesajas profeti er nøyaktig. Dette 
stadfester troen hos mennesker som tror at sanne profeter får nøyaktige forutsigelser 
fra Gud, han som kjenner fremtiden på forhånd. 

Hvorfor kaller Gud Kyros «den han har salvet»? (Jes 45,1). 

Det hebraiske ordet for «den salvede» er det ordet vi får Messias fra. Andre steder 
i GT kunne dette ordet vise til en salvet øversteprest (3 Mos 4,3.5.16; 3 Mos 6,22), 
en salvet israelsk konge (1 Sam 16,6; 1 Sam 24,6.10; 2 Sam 22,51), eller Messias, en 
fremtidig idealkonge av Davids ætt og frelser (Sal 2,2; Dan 9,25.26). Fra Jesajas per-
spektiv var Kyros en fremtidig konge som Gud sendte for å frelse sitt folk. Men han 
var en uvanlig messias, for han var ikke israelitt. Han ville gjøre noen ting Messias 
ville ha gjort, f.eks. beseire Guds fiender og befri sitt folk fra fangenskap, men han 
kunne ikke være den samme som Messias, for han var ikke nedstammet fra David.
Ved å forutsi Kyros, beviste Gud sin unike natur ved å vise at han alene kjenner 
fremtiden (Jes 41,4.21–23.26–28; 44,26). Han henvendte seg også til Kyros: «Jeg gir 
deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer gjemt på hemmelige steder, for at 
du skal kjenne at jeg er Herren, som kaller deg ved navn, Israels Gud» (Jes 45,3).

Tenk på andre bibelske profetier som har gått i oppfyllelse (f.eks. alle rikene i 
Dan 2 unntatt det siste, Dan 7, eller profetien om Kristi tid i Dan 9,24–27). Hvilket 
håp gir disse profetiene oss som enkeltmennesker?
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HÅP PÅ FORHÅND

Det at Jesaja forutsa Kyros ved navn, plager mennesker som ikke tror at profeter 
mottar forutsigelser fra Gud. Derfor godtar de teorien om at en annen profet, en 
«andre Jesaja» som levde på Kyros’ tid, skrev Jes 40–66. Slik blir Jesajas bok «saget 
i to» og får samme skjebne som tradisjonen vil ha det til at profeten også fikk (se 
Hebr 11,37). 

Men det finnes ikke noe historisk vitnesbyrd om at en «Jesaja» nummer to har 
eksistert. Hvis han fantes, er det merkelig at Bibelen ikke nevner ham, for budska-
pet hans er uhyre viktig, og hans litterære begavelse er fenomenal. Ikke engang det 
eldste bibelmanuskriptet, Jesaja-rullen fra Qumran, har noe brudd mellom Jes 39 og 
40 som skulle tyde på en overgang til en ny forfatters arbeid.

Jesajas budskap er konsekvent gjennom hele boken: Stol på den sanne Gud, også 
hans messianske frelser, i stedet for andre krefter. Forskere understreker med rette at 
det er en forskyvning i fokus fra den assyriske perioden (Jes 1–39) til den babylon-
ske perioden (fra Jes 40). Men vi har sett at allerede Jes 13–14 og Jes 39 ser for seg 
et fangenskap i Babylon. Det stemmer at Jes 1–39 understreker dom og Jes 40–66 
understreker trøst. Men i de tidligere kapitlene er det også rikelig med trøst og for-
sikring, og senere avsnitt, som Jes 42,18–25; Jes 43,22–28 og Jes 48,1–11, taler om 
Guds dom over Juda fordi de har forlatt ham. Og Jesajas profetier om fremtidig trøst 
innebærer lidelse i mellomtiden. 

Nasjonen sto overfor fryktelige ulykker på grunn av folkets synder, men noen 
blant dem ga ikke opp håpet. De klamret seg til Guds løfter i 3 Mos 26,40–45. Les 
versene nøye. Sett deg selv i de hebreernes sted som var i live etter nederlaget for 
Babylon. Hvilket håp kunne du finne i disse ordene?

Hvilket åndelig prinsipp ser du i versene i 3 Mosebok? Hva sier Herren til Israel 
der? Hvordan virker det samme prinsippet i vårt liv?

__________________________________________________________________________________________________________________
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EN FØLSOM OG LIDENDE TJENER (JES 49,1–12)

Hvem er Guds tjener i Jes 49,1–12?
 
Gud kaller og navngir ham før han blir født, gjør munnen hans til et sverd og skal bli 
herliggjort i ham. Gud bruker tjeneren til å føre folket Israel tilbake til seg selv, til å 
være et frelsens lys for hele verden, til å være en pakt og til å sette fri fanger. Denne 
beskrivelsen har mye felles med Jes 42, der vi påpekte at tjeneren var Messias. 
NT gjenfinner tjenerens egenskaper hos Jesus Kristus, i både hans første og andre 
komme: Matt 1,21; Joh 8,12; 9,5; 17,1–5, Åp 1,16; 2,16; 19,15.

Hvorfor kaller Gud tjeneren «Israel» her hvis han er Messias (Jes 49,3)?

Tidligere fant vi at Guds tjener «Israel/Jakob» er nasjonen i denne delen av Jesaja. 
Men her gjelder navnet «Israel» (uten samtidig å nevne «Jakob») den særskilte tjene-
ren som gjenreiser nasjonen for Gud (Jes 49,5). Denne tjeneren har blitt den ideelle 
legemliggjørelsen eller representanten for et folk som har misbrukt navnet «Israel» 
(Jes 48,1). 

Hva er nytt her? Jes 49,4.7 

Her får vi første hint om hvor vanskelig tjenerens oppgave er. Han klager: 
«Forgjeves har jeg slitt, all min kraft har jeg brukt på tomhet og vind» (Jes 49,4), en 
tanke som går igjen i Dan 9,26: «Den salvede [skal] ryddes av veien og bli borte.» 
Men han klynger seg til troen: «Min rett er likevel hos Herren, min lønn er hos 
min Gud» (Jes 49,4). J. Alec Motyer skriver: «Slik forutså Jesaja en tjener med en 
virkelig menneskelig natur, prøvd slik vi blir og som viser seg å være opphavs-
mann og fullender av troens vei, en ekte, personlig tro som fremdeles kan si: min 
Gud, når ingenting lenger synes å ha noen hensikt.» – The Prophecy of Isaiah: An 
Introduction and Commentary (1993), side 387. 

Jes 49,7 er oppsiktsvekkende. Tjeneren «er foraktet, forkastet av folkeslag, slave 
under herskere: Konger skal se og reise seg, fyrster skal se og kaste seg ned, for Her-
ren er trofast, Israels Hellige. Han har valgt deg ut.» 

Se tilbake på Kristi virke. Hadde han ikke grunn til å være mismodig, helt til det 
siste? Likevel var han trofast, til tross for omstendighetene. Hvordan kan vi gjøre 
det samme, omstendighetene til tross?

______________________________________________________________________________________________________________
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VIDERE STUDIUM

Les skildringen av Jesu virksomhet i «En dag i Kapernaum» i Alfa og Omega, bind 
4, side 208–217 [DA 252–261].

«I det sjelevinnende arbeid behøves det stor takt og visdom. Frelseren holdt aldri 
sannheten tilbake, men han uttalte den alltid i kjærlighet. I sin omgang med andre 
viste han den største takt og var alltid vennlig og hensynsfull. Han var aldri grov, 
talte aldri uten nødvendighet et strengt ord, påførte aldri en følsom sjel unødig 
smerte. Han klandret ikke menneskelig svakhet. Fryktløst fordømte han hykleri, 
vantro og ugudelighet, men det var gråt i hans stemme når han uttalte sine skarpe 
irettesettelser. Han gjorde aldri sannheten grusom, men viste alltid en dyp ømhet for 
menneskene. Hver sjel var dyrebar i hans øyne. Han opptrådte med guddommelig 
verdighet, men han nedlot seg med den ømmeste medlidenhet og aktelse for hvert 
eneste medlem av Guds familie. I dem alle så han sjeler som det var hans misjon å 
frelse.» – Evangeliets tjenere, side 83 [GW 117].

  Spørsmål til drøftelse
1.  Les hvordan Kristus tjente andre i sitatet ovenfor. Drøft prinsippene der, og 

snakk om hvor godt kirken gjenspeiler disse prinsippene.

2.  Kjenner du et «knekket siv» eller en «rykende veke»? (Jes 42,3). Hvordan kan 
du hjelpe denne personen uten å «knekke» eller «slukke» ham eller henne? 
Hvordan kan du peke slike mennesker hen til Herren? Hva ville du si de burde 
gjøre for å få legedom og hjelp? 

3.  Argumentet for forskjellige forfattere av Jesaja stammet fra tanken om at folk 
ikke kan fortelle fremtiden slik Jesaja gjorde. Hva er problemet med dette 
argumentet, og hvorfor må vi som kristne avvise denne tanken? 

Sammendrag
Frelse krever en frelser. Guds tjenernasjon ville bli frelst av to frelsere: Kyros, som 
ville sette fangene fri fra eksilet i Babylon, og en ikke navngitt tjener hvis identitet 
som Messias blir gradvis avslørt. Denne tjeneren skulle bringe rettferdighet og føre 
de overlevende tilbake til Gud.
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TAKK GUD, FOR BORDET
Dinara (31)

Sjuåringen Dinara gjorde mor rasende ved middagsbordet. Dinara så på bordet under taller
kenen og sa: «Vet du at Gud ga oss bordet, mor?» Mor ble sjokkert. «For noe tull! Faren din 

arbeidet hardt og kjøpte bordet. Ikke vær dum.»
«Nei, de sa det var Gud,» sa Dinara påståelig. «Hvem sa det?» sa mor. «Hvor har du hørt det?»
Dinara sa at førsteklassingene hadde hørt det på skolen. Læreren, som var adventist, hadde 

undervist dem om vennlighet og Gud. Dinara trodde hun var hjelpsom da hun fortalte mor denne 
nyheten. Men mor ble rasende. Hun laget et stort oppstyr på skolen dagen etter, og rektor lovte at 
ingen ville nevne Gud i klasserommet heretter.

Bråket gjorde dypt inntrykk på Dinara. Hun hørte ikke mer om Gud på skolen, men hun tenkte 
mye på ham.

Ni år senere kjøpte foreldrene et nytt hus. Dinara var 16 år, og en dag fant hun en fillete bar
nebibel i huset. Over halvparten av sidene manglet, men Dinara leste resten med interesse. Hun 
lengtet etter å lese hele Bibelen.

Tre år gikk. Dinara begynte å studere engelsk på en adventistskole, og en lærer inviterte henne 
og andre til et sabbatsmøte. Dinara gikk. Folk ba, snakket om Bibelen og sang. Det var flere 
utlendinger der, og Dinara fikk øvd engelsken sin.

Dinara gikk på møtene hver sabbat i en periode. Samtidig giftet hun seg med Nikolai, som var 
enig med henne om sabbatens betydning og gjerne gikk til møtene sammen med henne når han 
ikke arbeidet. Men en sabbat ble hun urolig. Var det rett av henne å gå hit? Hennes familie var jo 
ikke kristen. Hun sluttet å gå. Hun ville, men hun var redd.

Nikolai spurte hvorfor hun ikke gikk på møtene lenger. «Foreldrene mine tror ikke det er noen 
annen Gud enn deres,» sa hun. «Men hvorfor er du redd?» sa han. «Det er bare én Gud.» Han 
viste henne at familiens hellige bok og Bibelen hadde mye felles.

Dinara sa hun var urolig fordi hennes folk skulle tilbe i sitt tradisjonelle gudshus, men hun 
ville gå i adventistenes kirke. «Ikke noe problem,» sa Nikolai. «Gå i begge.»

Dinara begynte å gå til adventistene igjen og overga seg til Gud. I dag er hun glad for at hun 
kan lese Bibelen når hun vil. Hun takker Gud for Bibelen og alt hun har i huset. «Jeg takker hele 
tiden,» sa hun, «jeg takker for livet, maten, også for bordet, for alt godt kommer fra Gud.»

Takk for at du støtter adventistenes skolearbeid i EuroAsiadivisjonen med dine bønner og 
misjonsgaver.

Dinara er et pseudonym. Hun bor i et land vi ikke oppgir navnet på av hensyn til kristendommens 
stilling der.



6. marsStudium 10

Bakgrunnsstoff
Jes 50,4–10; Jes 52,13–53,12; Jes 53,3–9; Jes 53,10–12.

Minnevers
Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, 
vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet (Jes 53,5).

Lough Fook, en kinesisk kristen, ble fylt av medfølelse med dem av sine landsmenn 
som hadde blitt slaver i søramerikanske gruver. Han ville gi dem evangeliets håp, 
men hvordan kunne han nå frem til dem? Løsningen ble å selge seg selv som slave 
for fem år. Han ble fraktet til Demerara, der han slet i gruvene og fortalte de andre 
om Jesus. 

Lough Fook døde, men ikke før 200 mennesker tok imot Jesus som frelser og ble 
fri for håpløsheten. 

For en selvoppofrelse for andre! For et eksempel!
Ved å gjøre det utenkelige, det vil si, ved ydmykt å ta «på seg tjenerskikkelse» 

(Fil 2,7), hadde også Jesus nådd dem som ikke kunne nås – deg og meg og hele ver-
den som var fortapt i syndens avgrunn. 

Denne uken får vi se på denne utrolige hendelsen som ble profetert hundrevis av 
år før det skjedde.

Gjør det utenkelige
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JESAJAS RANSAKENDE SANNHET (JES 50,4–10)

Hvis Jesaja bare hadde tenkt å formidle informasjon, ville han ha lagt frem alle detal-
jene om Messias på én gang. Men for å lære, overtale og gi tilhørerne et møte med 
Herrens tjener, utvikler han et rikt mønster med tilbakevendende temaer på symfonisk 
vis. Han bretter ut Guds budskap trinn for trinn, slik at hvert aspekt kan forstås i for-
hold til resten av bildet. Jesaja er en kunstner, og lerretet er tilhørernes sjel. 

Les Jes 50,4–10. Sammenfatt hva versene sier. Hvor ser du Jesus i dette avsnittet? 

I Jes 49,7 fant vi at Guds tjener blir foraktet, avskydd og er «slave under herskere», 
men at «konger skal se og reise seg, fyrster skal se og kaste seg ned.» I Jes 50 lærer 
vi at dalen er dypere for den milde læreren som styrker den trette med sine ord (Jes 
50,4). Veien til rettferdiggjørelse går via fysiske overgrep (Jes 50,6). 

Disse overgrepene lyder ikke godt i våre moderne, vestlige ører. Men i Midtøst-
ens kultur var æren en sak på liv og død for en person og hans eller hennes gruppe. 
Hvis du fornærmet og mishandlet noen på denne måten, var det best om du var godt 
beskyttet, for hvis de fikk en aldri så liten sjanse, ville offeret og/eller hans klan ta 
hevn. 

Kong David angrep og erobret landet Ammon (2 Sam 10,1–12) bare fordi kongen 
hadde grepet Davids utsendinger, «raket av dem halve skjegget, klippet klærne deres 
i to opp til baken og sendte dem fra seg» (2 Sam 10,4). Men i Jes 50 leser vi at folk 
slår tjeneren, trekker ut hår fra skjegget og spytter på ham. Det som gjør dette til en 
internasjonal, ja kosmisk hendelse, er at offeret er utsending for kongenes konge. Ved 
å sammenligne Jes 9,6.7 og Jes 11,1–16 med andre «tjener-tekster» fant vi faktisk 
ut at tjeneren er kongen, den store frelseren! Men til tross for all denne makten og 
æren, redder han ikke seg selv! Det er så rart at folk ikke trodde det. Ved Jesu kors 
spottet lederne ham:

«La ham nå frelse seg selv dersom han er Guds Messias, den utvalgte!» (Luk 
23,35); «la ham nå stige ned fra korset, så skal vi tro på ham!» (Matt 27,42). 

Les Jes 50,4–10. Skriv ned de åndelige prinsippene som finnes her og bør anven-
des i vårt liv. Se på deg selv i lys av den listen du lager. På hvilke områder kan du 
gjøre det bedre? Blir du motløs, kan du lese resten av ukens avsnitt.

__________________________________________________________________________________________________________________
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DIKTET OM DEN LIDENDE TJENEREN (JES 52,13–53,12)
 
Jes 52,13–53,12 er kjent som «Diktet om den lidende tjeneren» og bekrefter Jesajas 
ry som «evangelieprofeten». Diktet troner over annen litteratur. Det er kort, men 
hver setning er ladet med mening som avslører kjernen i Guds søken etter å redde en 
menneskehet som er gjennomsyret av synd og fortapt i misgjerninger.

Dette er ikke «melken» i Jesajas ord. Han har forberedt tilhørerne ved å utvikle 
det messianske temaet fra den første delen av sin bok. Profeten har fulgt Messias’ 
liv på jorden fra unnfangelsen og fødselen (Jes 7,14), introdusert hans identitet som 
en guddommelig konge av Davids ætt (Jes 9,6.7), utdypet hans gjenreisning av 
Israel (Jes 11,1–16) og hans lavmælte tjeneste for å sette dem fri fra urettferdighet og 
lidelse (Jes 42,1–7). Så avslørte Jesaja at Messias’ store drama omfatter kontrasten 
med tragedie før opphøyelse (Jes 49,1–12; Jes 50,6–10). Diktet om den lidende tjene-
ren lodder tragediens dyp.

Se over det som er nevnt i avsnittet ovenfor. Se hva det forteller oss om Messias, 
Jesus. Hvordan kan dette forberede oss på det som kommer i Jes 52 og 53? Eller gjør 
det beskrivelsen enda mer slående?

Jes 52,13–53,1 innleder diktet med en forhåndsvisning som inneholder en stor kon-
trast: Tjeneren vil blomstre og bli opphøyet, men hans utseende vil bli vansiret til de 
ugjenkjennelige. Hvem kan tro det?

Jes 53,2.3 begynner en smertefull nedstigning fra tjenerens opprinnelse og van-
lige utseende til sorg og avvisning. Jes 53,4–6 tar en pause for å forklare at hans 
lidelse egentlig er vår straff som han bærer for å helbrede oss. Jes 53,7–9 fortsetter 
den uskyldige tjenerens nedstigning til graven.

I Jes 53,10–12 stiger tjeneren opp til den opphøyde belønningen som var forutsett 
i starten av diktet som begynner i Jes 52,13, med den ekstra innsikten at hans offer 
for å frelse andre, er Guds vilje. 

Sammenlign dette diktet med «dal-formen» i Fil 2,5–11, der Jesus begynner i 
Guds skikkelse, men stiger ned ved å gi avkall på sitt eget og ta på seg tjenerskik-
kelse som menneske, ydmyke seg til døden, og det den usleste av alle dødsformer: 
døden på et kors. Derfor opphøyer Gud ham slik at alle skal anerkjenne ham som 
Herre (se også Jes 49,7).

Les Jes 52,13–53,12. Skriv ned alt dette diktet sier at Jesus har gjort for oss. 
Tenk over hva dette betyr for oss.

__________________________________________________________________________________________________________________
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HVEM HAR TRODD? (JES 52,13–53,12)

Ifølge Jes 52,13 er Guds tjener høyt opphøyd, men uten forvarsel beskriver neste 
vers hans utseende som så vansiret at han ikke kan gjenkjennes som et menneske. 
NT beskriver det som vansiret Jesu utseende: pisking, en tornekrone, korsfestelse, 
men fremfor alt som bærer av menneskenes synd. Synden var aldri ment å være 
naturlig for mennesker; å bære den fikk «Menneskesønnen» til å se umenneskelig ut. 
Sammenlign dette med historien om Job, som plutselig falt fra stor rikdom, ære og 
makt og ble en sørgelig stakkar som satt i asken på bakken og skrapte sine stygge 
sår med et potteskår (Job 1 og 2). Kontrasten var så stor at ikke engang vennene 
hans gjenkjente ham til å begynne med (Job 2,12). Spørsmålet er: Hvorfor lider Job? 
Hvorfor må Guds Messias lide? Ingen av dem fortjener det. Begge er uskyldige. Så 
hvorfor disse lidelsene? 

Les versene for i dag og skriv ned de stedene der temaet om den uskyldiges lidelser 
for skyldige dukker opp. Hva er hovedbudskapet?

Se på spørsmålene i Jes 53,1. De understreker utfordringen med å tro det utrolige (se 
også Joh 12,37–41) og advarer oss om å bli sittende og få med resten av historien. 
Men spørsmålene innebærer også en appell. I denne sammenhengen innebærer 
parallellen mellom de to spørsmålene at Herrens kraft blir åpenbart for dem som 
tror budskapet (se også Jes 52,10). Vil du oppleve Guds frelsende kraft? Så tro på 
budskapet.

Les Jes 53,6. Hva er budskapet der? Hva sier teksten deg som burde gi deg håp til 
tross for dine synder og nederlag?

__________________________________________________________________________________________________________________
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VI SOM IKKE LAR OSS NÅ (JES 53,3–9)

Som en sårbar plante, tilsynelatende verdiløs og foraktet – det er bildet vi får av 
den lidende tjeneren (Jes 53,2.3). Jesaja har i raskt tempo ført oss gjennom uskyldig 
ungdom til randen av avgrunnen. Selv med det bakgrunnsstoffet som er gitt tidligere, 
er vi ikke forberedt i den forstand at vi er innforstått med tjenerens skjebne. Tvert 
imot! Jesaja har lært oss å verne om barnet som er oss født, den store fredsfyrsten. 
Andre forakter ham, men vi vet hvem han virkelig er.

Som en har sagt: «Vi har møtt fienden, og det er oss selv.» Tjeneren er ikke den 
første som blir foraktet, avvist eller er en lidende mann. Kong David var alt dette 
da han flyktet fra sønnen Absalom (2 Sam 15,30). Men den lidelsen denne tjeneren 
bærer, er ikke hans egen og skyldes ikke hans egen synd. Han bærer den heller ikke 
bare for et annet individ «Skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham» (Jes 
53,6).

Svaret på spørsmålet om «hvorfor?» er Jesajas nærgående sannhet: På grunn av 
Guds kjærlighet ville hans Messias velge å lide. Men hvorfor? Jesaja fullfører den 
utenkelige sannheten: Han ville velge å lide for å nå dem som ikke kunne nås, og det 
er oss!

De som ikke forstår, ser på tjeneren som «slått av Gud» (Jes 53,4). Jobs venner 
trodde at hans lidelse måtte skyldes hans synd, og Jesu disipler spurte ham: «Rabbi, 
hvem er det som har syndet, han selv eller hans foreldre, siden han ble født blind?» 
(Joh 9,2). Og de som så Jesus på korset, tenkte det verste. Sa ikke Moses at «den som 
blir hengt opp, er forbannet av Gud?» (5 Mos 21,23; se også 4 Mos 25,4). 

Og likevel var alt dette Guds vilje (Jes 53,10). Hvorfor? «Kristus kjøpte oss fri fra 
lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld» (Gal 3,13). «Han 
som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds 
rettferdighet» (2 Kor 5,21). 

«Tenk hvilken pris som er betalt for oss! Se på korset, og offeret som er løftet opp 
på det. Se på hendene, gjennomboret med forferdelige nagler. Se på føttene hans, 
festet til treet. Kristus bar våre synder i sin egen kropp. Den lidelsen, de kvalene, er 
prisen for din frelse.» – God’s Amazing Grace, side 172.

Syndeskylden, straffen for hele verdens synd – hver synd av hver synder – falt 
på Kristus på korset, på én gang, som det eneste som kunne redde oss! Hva sier 
det om hvor fryktelig synden er når en slik pris måtte betales for å fri oss fra 
den? Hva sier det oss om Guds kjærlighet at han gjorde dette for oss selv om det 
kostet så mye?
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ET SKYLDOFFER SOM FORVANDLER (JES 53,10–12)

Hva vil det si at tjenerens liv er «et skyldoffer?» (Jes 53,10).

Det hebraiske ordet viser til et «skyldoffer» (3 Mos 5,14–6,7; 3 Mos 7,1–7), som kan 
sone for bevisst urett mot andre (3 Mos 6,2.3). Jesaja påpekte slike synder (Jes 1–3; 
Jes 10,1.2; Jes 58). Synderen måtte også gi den forurettede personen tilbake det som 
var tatt, pluss en straff, før han kom med offeret for å få tilgivelse hos Gud (3 Mos 
6,4–7; se også Matt 5,23.24). I tilfelle utilsiktet misbruk av noe som tilhører Gud, går 
erstatningen til ham (3 Mos 5,16). 

Nå kan vi forstå Jes 40,2, der Gud trøster sitt landflyktige folk og forteller dem at 
de har betalt nok erstatning for sine synder. 

Men etter erstatningen må det følge et offer: Guds tjener, og ikke en vær, føres 
bort som en sau for å slaktes på vegne av mennesker som har kommet på villspor 
(Jes 53,6.7). 

Selv om han ble «utryddet av de levendes land» (Jes 53,8; se også Dan 9,26), full-
stendig fortært av offeret som tenner håpets flamme for oss, kommer tjeneren tilbake 
fra døden for å bli opphøyet, se «etterkommere» og leve lenge (Jes 53,10–12).

Slå opp versene nedenfor. Hvordan gjenspeiler de det samme budskapet som Jes 53? 

Sal 32,1.2

Rom 5,8 

Gal 2,16

Fil 3,9

Hebr 2,9

1 Pet 2,24

Hva ville du ha skrevet hvis noen ba deg sammenfatte den gode nyheten i Jes 
52,13–53,12 i ett enkelt avsnitt?

__________________________________________________________________________________________________________________
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VIDERE STUDIUM

”Kristus bar våre synder i sin egen kropp på treet. ... Hva kan synd være hvis ikke 
noe begrenset vesen kunne sone? Hva må dens forbannelse være hvis bare guddom-
men alene kunne tømme den? Kristi kors vitner for enhver om at syndens straff er 
døden. ... Det må være en sterk, forheksende kraft som holder de moralske sansene 
nede og hindrer dem i å la seg påvirke av Guds Ånd.» – Our High Calling, side 44.

«Guds rikes lov skulle bli gjort stor og herlig ved Guds enbårne Sønns død. Kristus 
bar verdens syndeskyld. Det eneste som kan redde oss, er Guds Sønns inkarnasjon 
og død. Han kunne lide fordi han ble holdt oppe av Guddommen. Han kunne holde 
ut fordi han var uten flekk og lyte. Kristus seiret på menneskenes vegne ved å bære 
den rettferdige straffen. Han både sikret menneskene liv og gjorde loven stor og 
herlig.» – På fast grunn, bind 1, side 298 [1SM 302]

  Spørsmål til drøftelse
1.  Jes 53,7–9 lodder avgrunnens dyp: tjenerens død og begravelse. Hvor mange 

sider av disse versene ble oppfylt på slutten av Jesu liv? Matt 26,57–27,60; 
Mark 14,53–15,46; Luk 22,54–23,53; Joh 18,12–19,42.

2.  Se på det siste sitatet ovenfor om Kristi død for å gjøre loven stor. Hva menes 
med det? Hvordan forstår vi hans død som bevis på lovens evige gyldighet? 

Sammendrag
Etter å ha fortalt om frelserens fødsel, identitet og karriere, avslører Jesaja endelig 
den store tragedien som gir oss håp: For å nå, redde og helbrede fortapte mennesker, 
bærer Guds tjener frivillig vår lidelse og straff.
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SPORT FORANDRER LIVET
Jesús Maximilian Gomez (24), Kirgisistan

Jesús døde nesten under en komplisert skulderoperasjon for å reparere en idrettsskade. Etter 
operasjonen ville han gjøre noe for Gud, men hva? Han ville arbeide som litteraturevangelist 

en måned etter at han var ferdig på River Plate University i Argentina og gi hele overskuddet av 
salget til Adventistkirken.

Gymtimene var en utfordring det siste året. Skulderen plaget ham, og legene sa at han ikke 
ville bestå eksamen med kroppsøving som hovedfag om han ikke oppfylte alle kravene. Han 
burde endre hovedfag, sa de. Skulderen ville bare bli verre hvis han fortsatte. Men Jesús ville ikke 
endre hovedfag, for han hadde ikke penger til flere års ekstra studier.

Vennen Marcos spurte hva han ville gjøre når han var ferdig. Han likte ideen om å være littera
turevangelist en måned, men hvorfor ikke dra til Kirgisistan? Han hadde selv arbeidet der frivillig 
et år. Jesús likte forslaget og lovte Gud at han ville dra dit hvis han klarte å gjøre ferdig studiene.

Da tiden for siste eksamen i gymnastikk kom, ba Jesús om hjelp til å gjøre de tilsynelatende 
umulige øvelsene. Til sin overraskelse klarte han dem, alle sammen. Etterpå undersøkte legen 
skulderen hans. Det gamle såret var helt leget. Det var virkelig et mirakel.

En måned etter studiene fløy Jesús til Kirgisistan. På skolen i Tokmok fikk han ansvaret for 
kroppsøvingstimene og ble leder for en fotballskole for nabolagets barn. Den holdt til i skolens 
nye gymsal, som ble bygd med hjelp fra et 13. sabbats offer i 2017.

Jesús merket store forandringer hos barna. Guttene hadde sloss og kranglet veldig mye, men 
de sluttet da Jesús sa: «Vi er søsken. Vi trenger ikke å slåss.»

Da han så at noen av guttene drakk alkohol, ba han dem slutte. «Det er ikke bra for kroppen,» 
sa han. Guttene sluttet.

Jesús er glad for at han ga et år av livet til å arbeide i Kirgisistan. «Jeg ser store forandringer 
hos elevene mine,» sa han. «Og vi har aldri tapt en kamp mot en annen skole!»

En del av offeret 13. sabbat for tre år siden gikk til å bygge gymnastikkbygningen ved 
syvende dagsadventistskolen i Tokmok i Kirgisistan. Takk for at dere støtter skolearbeidet i Kirgi
sistan og andre steder i EuroAsiadivisjonen.



13. marsStudium 11

Bakgrunnsstoff
Jes 55,1–7; Jes 55,6–13; Jes 58,1–12; Jes 58,13.14. 

Minnevers
Om du gir av ditt eget til den sultne og selv metter den som lider nød, da skal 
ditt lys gå opp i mørket, din natt skal bli som høylys dag (Jes 58,10). 

 En jødisk kantor (lovsangsleder) i Nebraska og hans kone begynte å få truende 
og uanstendige telefonoppringninger. De oppdaget at samtalene kom fra en leder 
i en amerikansk hatgruppe, Ku Klux Klan. Når de visste hvem han var, kunne de 
ha meldt ham til politiet. Men de bestemte seg for noe mer radikalt. Da de fikk 
vite at han var ufør, dukket de opp ved døra hans med en kyllingrett! Han var helt 
flau. Deres kjærlighet smeltet hatet hans. De fortsatte å besøke ham, og vennskapet 
vokste. Han vurderte til og med å bli jøde!

«Nei, dette er fasten jeg har valgt: å løse urettferdige lenker, sprenge båndene i 
åket, sette undertrykte fri og bryte hvert åk i stykker, å dele ditt brød med sultne» 
(Jes 58,6.7). Ironisk nok holdt paret i Lincoln en slik faste ved å dele måltidet sitt 
med en sulten undertrykker, og dermed satte de ham fri fra hans fordommer! 

La oss lære mer om dette viktige prinsippet slik profeten Jesaja skisserer det.

Kjærlighetens kamp
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KJØPE NOE GRATIS? (JES 55,1–7)

Les denne teksten: Kom, alle tørste, kom til vannet! Dere uten penger, kom og kjøp 
korn og spis! Kom, kjøp korn uten penger, vin og melk uten betaling! (Jes 55,1). 
Hvilken motsetning ser du der?

Anta at du tok med mat og sto på gata i en storby og sa til de sultne og hjemløse: 
«Hei, dere uten penger, kom og kjøp og spis!» Men hvordan kan de kjøpe hvis de 
ikke har penger? 

Men hvis du tilføyer ordene, som Jesaja gjorde: uten penger og uten betaling, blir 
poenget klarere. Jesaja ber folk om å akseptere tilgivelsen (Jes 55,7). Men ordet kjøp 
understreker likevel at det Gud tilbyr for å dekke deres behov og ønsker, er verdi-
fullt, så å motta det forutsetter en transaksjon (overføring av noe som har verdi). 
Gud tilbyr tilgivelsen gratis innenfor rammen av et gjenopprettet paktforhold med 
sitt folk, men ikke fordi det ikke har kostet ham noe: Han kjøpte den for en forferde-
lig pris: sin egen tjener. Selv om den var gratis, kostet det ufattelig mye. 

Hva var prisen for vår frelse? Se 1 Pet 1,18.19.

Hvordan er Jesajas tilnærming til frelsen sammenlignet med forståelsen i NT? Ef 2,8.9. 

Jesaja sammenfatter evangeliet i GT, og det er det samme som evangeliet i NT. Det 
fantes ingen frelse ved gjerninger i en «gammel pakt» som ble erstattet av «ny pakt» 
og frelse ved nåde. Helt siden Guds løfte om en frelser til Adam og Eva (1 Mos 3,15) 
har det bare vært én vei til frelse: av nåde gjennom tro (Ef 2,8). «Guds nådegave er 
evig liv i Kristus Jesus, vår Herre» (Rom 6,23). Helt fra gamle Gilgamesj med hans 
heroiske bragder i en formålsløs jakt på evig liv til moderne skuespillere som tror på 
reinkarnasjon, har folk prøvd alle slags veier til frelse, men uten hell. Derfor har de 
behov for å kjenne Jesus og det han har utrettet for dem på korset.

Frelsen er gratis i den forstand at vi ikke kan gjøre noe for å fortjene den. Våre 
gjerninger kan aldri bli gode nok til å frelse oss. Likevel kan det koste oss alt. 
Hvordan skal det forstås? Se f.eks. Matt 10,39; Luk 9,23; 14,26; Fil 3,8. 

__________________________________________________________________________________________________________________
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HØYE TANKER OG VEIER (JES 55,6–13)

Hvorfor sier Gud at hans tanker og veier er høyere enn våre «som himmelen er høyt 
over jorden» (Jes 55,8.9)? Hva tror du det betyr?

Gud, som skapte et univers hvor selv de enkleste ting kan inneholde mysterier som 
vårt sinn ikke kan fatte, er en Gud hvis veier er hinsides det vi noensinne kan fatte. 
Kunnskapen om hans storhet bør derfor gjøre det lettere for oss å ta imot hans hjelp i 
ydmykhet. (se Jes 57,15.) 

Les Jes 55,6–9. Hva er sammenhengen der Herren taler om hvordan hans veier og 
tanker er høyere enn hva vi kan forestille oss? Hva sier han at han gjør som er så 
vanskelig for oss å forstå?

Av alle universets store mysterier er frelsesplanen den største, et mysterium vi så 
vidt kan begynne å fatte (se Ef 6,19). At universets skaper ville gå så langt som å ikle 
seg menneskelig natur, leve et liv i slit og lidelse for så å dø for oss som et offer for 
vår synd slik at han kunne tilgi oss og vise barmhjertighet mot oss, er en sannhet 
som vil begeistre Guds skapte vesener i alle evigheter.

«Frelsen er det emnet som engler lengter etter å fatte, og den skal være gjenstand 
for de forløstes studium og sang gjennom evighetens endeløse tidsaldre. En det så 
ikke verd grundig ettertanke og studium nå? ...

 Emnet er uuttømmelig. Studiet av det som skjedde da Kristus ble menneske, hans 
sonoffer og hans midlertjeneste vil oppta ivrige studenters sinn så lenge verden står, 
og idet de ser frem til himmelen med uendelige år, utbryter de: Stor er gudsfryktens 
hemmelighet.» – Livet sammen med Gud, 22. desember [ML 360]. 

Tenk på alt du har gjort feil: menneskene du har såret, alt det uvennlige du har 
sagt, hvordan du har skuffet andre, for ikke å snakke om deg selv. Og likevel: 
Gjennom Jesus kan du her og nå få tilgivelse for alt dette og stå fullkommen og 
rettferdig i Guds øyne. Hvis ikke det er et mysterium, hva er det da?

__________________________________________________________________________________________________________________
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FASTEVENNER (JES 58,1–8)

Hva er den «fasten» som er nevnt i Jes 58,3?

Dette må være fasten på forsoningsdagen, den eneste fasten som er pålagt av Gud 
(3 Mos 16,29.31; 3 Mos 23,27–32). I Jes 58,3 bekreftes dette av parallelluttrykket 
«plager oss selv», som følger ordlyden i 3 Mos. Å ydmyke/plage seg selv viste til 
ulike former for selvfornektelse, også faste (se også Sal 35,13; Dan 10,2.3.12). 

Sammenhengen med forsoningsdagen forklarer Guds befaling om å «la stemmen 
runge som et horn!» (Jes 58,1). Slike bukkehorntrompeter, eller shofar, skulle man 
blåse i som en påminnelse ti dager før forsoningsdagen (3 Mos 23,24). Og hvert  
femtiende år på forsoningsdagen skulle det kunngjøre frigivelsesårets begynnelse  
(3 Mos 25,9.10; se også Jes 27,13). 

Les Jes 58,3–7. Hva anklager Herren dem for? Hva var galt med «fasten» deres? 

Det virker som folket ventet at Herren skulle gratulere dem for deres «fromhet». 
De hadde misforstått. Det å praktisere selvfornektelse på forsoningsdagen, var et 
uttrykk for takknemlighet og lojalitet mot ham den dagen øverstepresten gikk frem 
for Gud for å rense helligdommen og derved rense dem fra synder som de allerede 
hadde fått tilgivelse for (3 Mos 16; se også kapittel 4). Deres handlinger skulle ha 
vært gjort i takknemlighet til Gud som reddet dem på dommens dag, ikke for å få 
Guds godkjennelse av deres «fromhet» og «hengivenhet». Det var tross alt folkets 
synder som hadde gjort Guds helligdom uren. Den måtte renses med blod som ble 
utøst på grunn av det de hadde gjort. 

En av de viktige lærdommene disse tekstene peker på, er forskjellen mellom 
bare å være religiøs og virkelig være en som hører Kristus til. Hva er forskjellen? 
Hvordan står vi overfor den samme faren som de som er nevnt her? Tror vi at reli-
giøse ritualer på en eller annen måte viser at vi virkelig følger Herren slik han ber 
oss om å gjøre? 
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FASTEKAMP (JES 58,1–12)

Ti dager etter at lyden av hornene har minnet Guds folk om at Herren anerkjennes 
som deres konge på forsoningsdagen, da deres ydmykhet gjennom selvfornektelse 
skal bekrefte deres troskap mot ham som konge, løfter profeten sin røst som en trom-
pet for å erklære at de gjør opprør mot ham (Jes 58,1). 

Les Jes 58,6–12. Hvilke handlinger regner Gud som sann selvfornektelse? For hva 
er vanskeligst, å hoppe over et par måltider eller å bruke tid og penger på å gi mat 
til hjemløse? Hva er prinsippet bak disse handlingene? Hvordan er de uttrykk for 
sann religion?

Enhver kan være religiøs, enhver kan utføre religiøse ritualer, også de riktige ritua-
lene til rett tid og med alle de riktige formlene. Men det er ikke bare det Gud ønsker. 
Se på Jesu liv. Han var tro mot de religiøse ritualene i sin tid, men evangeliets forfat-
tere sa mye mer om hans barmhjertighet, helbredelser og tilgivelse av dem som var i 
nød enn om trofasthet mot ritualer. 

Herren vil ha en kirke, et folk som forkynner sannheten for verden. Men hva vil 
dra folk til sannheten som den er i Jesus: streng overholdelse av matlover eller en 
vilje til å hjelpe de sultne? Streng hvile på sabbaten eller vilje til å bruke tid og kref-
ter til å hjelpe dem som er i nød?

Les Matt 25,40 og Jak 1,27. Hva sier disse tekstene oss?

Se på velsignelsene i Jes 58 som Gud sier vil bli dem til del som søker å hjelpe 
dem som er dårligere stilt. Hva tror du Herren sier til oss her? Er dette løfter om 
overnaturlige inngrep i vårt liv hvis vi gjør disse tingene? Eller kanskje forteller 
han oss om den naturlige velsignelsen vi får ved å gi av oss selv til andre, i mot-
setning til å være egoistiske, grådige og selvopptatte? Begrunn svaret. 
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EN TID FOR OSS (JES 58,13.14)

Hvorfor tar Jesaja opp sabbaten i Jes 58,13.14? Hva har dette med forsoningsdagen 
og de tidligere versene å gjøre?

Den årlige forsoningsdagen var en sabbatsdag. Denne seremonielle sabbaten var som 
den ukentlige sabbaten i det at alt arbeid var forbudt (3 Mos 23,27–32). Og siden for-
soningsdagens hvile varte fra kveld til kveld (3 Mos 23,32), skjønner vi at det samme 
må være tilfelle for den ukentlige sabbaten. Selv om den primære sammenhengen i 
Jes 58,13.14 er den seremonielle forsoningsdagen, gjelder budskapet også den ukent-
lige sabbaten.

Les Jes 58,13. Hva slags dag skal sabbaten være? Hvordan kan opplevelsen av 
sabbaten bli slik som den blir beskrevet her? Hvorfor skal sabbaten være en dag i 
tråd med denne teksten når man tenker på hva dagen står for?

Jes 58 tar opp tre hovedtemaer: selvfornektelse, sosial vennlighet og sabbaten. 
Hva er sammenhengene mellom dem?

For det første betyr alle tre samling om Gud, hans prioriteringer og erkjennelse 
av at vi behøver ham. For det andre: Ved å gjøre alle tre, søker vi hellighet ved å 
etterligne Gud (se 3 Mos 19,2), som ydmyket seg selv i Kristus (Fil 2,8), som viser 
selvoppofrende godhet (Joh 3,16 ) og som avsto fra å arbeide på sabbaten ved utgan-
gen av skapelsesuken (1 Mos 2,2.3; 2 Mos 20,11).

Se på de andre båndene mellom temaene om selvfornektelse, sosial vennlighet 
og sabbaten som skildret i Jes 58: Sabbatsfri fra ukens arbeid er godhet mot 
mennesker fordi det lar dem fornye seg (2 Mos 23,12; Mark 2,27); Jesus viste 
at vennlige handlinger er passende på sabbaten (Mark 3,1–5; Joh 5,1–17); sann 
sabbatshelligholdelse gir glede (Jes 58,14), og det samme er resultatet av å 
hjelpe andre (Jes 58,10.11). Hva må bli annerledes i ditt liv for å få oppleve disse 
velsignelsene?
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VIDERE STUDIUM

«Ingen kan vise ekte veldedighet uten å være selvfornektende. Bare ved å være 
nøysomme og selvfornektende ved hjelp av en stram økonomi kan vi utrette det 
arbeidet som vi er gitt som Kristi representanter. Vi må ikke eie stolthet og verdslige 
ambisjoner i våre hjerter. I alt vi gjør må de samme uegennyttige prinsippene som 
Kristus levde etter, også styre oss. På veggene i våre hjem, på bildene som henger 
der, på møblene, på våre klesplagg og i spisestuen, på bordet hvor det er rikelig med 
mat, skal vi kunne lese som om det stod skrevet med Guds finger: Er ikke dette den 
faste jeg finner behag i, ... at du bryter ditt brød til den som sulter.» – Helse og livs-
glede, side 158–159 [MH 206].

  Spørsmål til drøftelse
1.  Se på spørsmålet Jesaja stilte sine samtidige: «Hvorfor bruke penger på det 

som ikke er brød, og arbeid på det som ikke metter?» (Jes 55,2). Spør deg 
selv om vi gjør det samme og arbeider for det som ikke metter? Hvorfor er det 
så lett å gå i den fellen?

2.  Hvis selvfornektelse, sosial godhet og sabbaten var viktig på forsonings-
dagen på Jesajas tid, er de også like viktige i endetidens forsoningsdag når 
Guds bukkehorn innvarsler den ypperste frihet ved Kristi andre komme (Dan 
8,14; se 1 Kor 15,52; se også 3 Mos 25,9.10). 

3.  I klassen kan du starte en samtale om sabbatshelligholdelse. Hva tror dere 
Jesaja mener når han sier at vi bør vende oss bort fra å gjøre som vi vil på sab-
baten, og likevel kalle den en «lyst» (Jes 58,13)? Hvordan kan vi gjøre begge 
deler? Husk sammenhengen i hele teksten i Jes 58. 

Sammendrag
I Jes 55 og 58 appellerer profeten til folket om å oppgi sine tanker og veier og vende 
om til Gud, for hans ideal for deres lykke er så mye høyere enn deres eget. Han tilgir 
i sin barmhjertighet og insisterer på at de som har fått nåde, skal være barmhjertige 
i harmoni med forsoningsdagens og sabbatens ånd fordi Guds tilgivelse (som er en 
gave) forvandler hjertet hvis vi virkelig tar imot den.
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BOKEN OG SKOLEN
Tatjana Sokolovskaja (72) og Andrej Sokolovskij (37), Kirgisistan

Tatjana hadde nettopp begynt å undervise i russisk språk og litteratur på adventistskolen i 
Tokmok i Kirgisistan. En dag stakk hun innom en bruktbokbutikk på vei hjem fra jobben. Da 

hun betalte for noen bøker, tilbød ekspeditøren henne en gratisbok, Mot historiens klimaks. Hun 
takket og bladde gjennom den. Der fant hun en kontaktadresse og navet Pavel Noskov på siste 
siden. Det var jo en nabo i blokken der hun bodde!

En dag merket hun seg at en av lærerne på skolen het Arina Noskov. Hun viste henne boken og 
spurte om hun var gift med Pavel. «Ja, det er jeg,» sa hun. Tatjana fikk vite at de var adventister 
og gikk i kirken hver sabbat. 

Arina ba Tatjana og hennes voksne sønn Andrej hjem på en prat. Under samtalen fortalte Pavel 
henne om Ellen White. Tatjana leste Mot historiens klimaks med stor interesse. Hun og Andrej ble 
med i en bibelgruppe som møttes hjemme hos Pavel og Arina. Da Pavels mor ble syk og gruppen 
trengte et nytt sted å være, åpnet Tatjana hjemmet sitt for bibelgruppen.

Noen uker senere kom Tatjana og Andrej i en åndelig krise og følte at de enten måtte bli 
adventister eller slutte å ha noe med adventistene å gjøre. De fortalte det til Pavel som sa at bare 
Gud kunne redde dem ut av krisen.

Tatjana og Andrej ba og bestemte seg for å gå i adventistkirken for første gang. De fikk en 
hjertelig velkomst og følte at de hadde kommet hjem. De ble døpt 6. april 2019.

Tatjana gir adventistskolen æren for å ha ført henne og sønnen til Gud. «Jeg takker skolen,» sa 
hun. «Hadde jeg ikke fått jobb her, ville jeg ikke ha kommet til bokhandelen på vei hjem og fun
net ut at en av naboene i bygningen min var adventist. Jeg ville ikke ha visst om Adventistkirken. 
Gud ledet oss på veien.»

En del av offeret 13. sabbat for tre år siden bidro til å bygge gymnastikksal ved syvendedags
adventistenes skole i Tokmok i Kirgisistan. Takk for at dere støtter vårt skolearbeid i Kirgisistan 
og resten av EuroAsiadivisjonen.



20. marsStudium 12

Slektenes håp

Bakgrunnsstoff
Jes 59; Jes 59,15–21; Jes 60,1.2; Jes 61; Jes 61,2. 

Minnevers
Folkeslag skal gå mot ditt lys, konger gå mot din soloppgang (Jes 60,3).

«Vi må gå i Kristi skole. Bare hans rettferdighet kan gi adgang til nådens pakt og 
dens velsignelser. Disse velsignelsene har vi lengtet etter lenge, og vi har forsøkt 
å oppnå dem, men ikke fått dem, for vi har klamret oss til forestillingen om at vi 
kunne gjøre noe selv for å fortjene dem. Vi har ikke tatt blikket bort fra oss selv i 
tillit til at Jesus er en levende frelser. Vi må ikke tro at vårt eget storsinn og fortje-
neste kan frelse oss. Kristi nåde er vårt eneste håp om frelse. Gjennom sin profet 
lover Herren: ‘Den urettferdige skal vende seg bort fra sin vei, ugjerningsmannen 
fra sine tanker, og vende om til Herren, som vil vise barmhjertighet, til vår Gud, for 
han er rik på tilgivelse’ (Jes 55,7). Vi må tro på Guds enkle løfter og ikke forveksle 
tro med følelser. Når vi har full tillit til Gud og setter vår lit til den tilgivende frelsers 
fortjenester, får vi all den hjelpen vi har bruk for.» – Faith and Works, side 36.
Denne uken skal vi se mer av denne store sannheten som er åpenbart i profeten 
Jesajas skrifter.
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SYNDENS VIRKNING (JES 59)

«Hvorfor ser du ikke at vi faster, hvorfor merker du ikke at vi plager oss selv?» 
spurte folket (Jes 58,3). 

I Jes 59,1 er et annet spørsmål underforstått, noe slikt som: «Hvorfor roper vi om 
at Herrens hånd skal frelse oss, men han gjør det ikke? Hvorfor roper vi til ham, men 
han hører ikke?» Jesaja svarer at Gud kan frelse og høre. Men at han ikke gjør det, er 
en helt annen sak.

Les Jes 59,2. Hvilket budskap er svar på spørsmålet i Jes 59,1?

Gud velger å «overse» sitt folk, ikke fordi det er slik han vil, men fordi «skylden 
... skiller dere fra deres Gud» (Jes 59,2). Her er et av Bibelens klareste utsagn om 
syndens virkning på forholdet mellom mennesket og Gud. Jesaja bruker resten av 
kapitlet på å utdype dette punktet, som kan ses gjennom menneskets historie: Synd 
kan ødelegge forholdet til Gud og dermed føre til evig undergang, ikke fordi synden 
driver Gud bort fra oss, men fordi den driver oss bort fra Gud. 

Les 1 Mos 3,8. Hvordan illustrerer dette det som står i avsnittet ovenfor?

Synd er å avvise Gud, at man vender seg bort fra ham. Syndige handlinger er selv-
forsterkende; handlingen er ikke bare å vende seg bort fra Gud, men resultatet av 
handlingen får synderen til å fjerne seg enda mer fra ham. Synd skiller oss fra Gud, 
ikke fordi Gud ikke vil ha noe med oss å gjøre. Bibelen er jo beretningen om at Gud 
har oppsøkt syndere for å redde dem. Men synden får oss til å avvise ham. Derfor er 
det viktig at vi ikke holder fast ved synd.

Hvordan har du opplevd at synd skiller oss fra Gud? Hva er den eneste løsningen 
på problemet, mener du?

__________________________________________________________________________________________________________________
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HVEM ER TILGITT? (JES 59,15–21)

Jes 59 gir et oppsiktsvekkende bilde av syndens problem. Heldigvis legger Bibelen 
også frem frelseshåpet. 

For å begynne med det første spørsmålet: Hvor mange av oss har syndet? Bibelen 
er klar: Det har alle. Frelsen kan derfor ikke bygge på fravær av synd, den må bygge 
på tilgivelse (Jer 31,34). Paulus er enig. Alle har syndet (Rom 3,9–20.23), så alle 
stiller likt (Rom 3,22). Den som er kjent rettferdig, kan bare regnes som rettferdig 
fordi han ved tro mottar Guds rettferdighets gave gjennom Kristi offer.

Les Rom 3,21–24. Hva sier disse versene om hvordan vi blir frelst? Hvilket håp bør 
de gi oss i dommen?

De fleste tror spørsmålet i dommen er: Hvem har syndet? Men dette er ikke et spørs-
mål som behøver et svar, for alle har syndet. Nei, spørsmålet er: Hvem er tilgitt? 
Gud er rettferdig når han kjenner den rettferdig «som tror på Jesus» (Rom 3,26). Det 
avgjørende i dommen er: Hvem har mottatt og fortsetter å ta imot tilgivelse ved tro 
på Jesus? 

Det er sant at vi blir dømt etter gjerninger, men ikke i den forstand at gjerninger 
redder oss. I så fall blir troen ugyldig (Rom 4,14). Nei, gjerningene våre avslører om 
vi er frelst (Jak 2,18).

Hvorfor kan ikke gjerninger redde oss, verken nå eller i dommen? Se Rom 3,20.23.

Det er for sent til at gode gjerninger, eller lydighet mot loven, kan kjøpe noen fri. 
Lovens formål i en syndig verden er ikke å frelse, men å påpeke synd. Og «tro som 
er virksom i kjærlighet» (Gal 5,6), den kjærlighet som «er utøst i våre hjerter ved 
Den hellige ånd» (Rom 5,5), viser at vi har levende tro på Jesus (se også Jak 2,26). 
Gjerninger er et ytre uttrykk for frelsende tro. En sann kristen erfaring er altså at 
troen kommer til uttrykk i daglig tillit til Herren og åpenbarer seg i lydighet mot 
loven. I dommen bruker Gud gjerninger som bevis for sine skapninger som ikke kan 
lese troens tanker slik han kan. Men for den omvendte er bare gjerninger gjort etter 
omvendelsen, når vi har Kristus og Den hellige ånds kraft, av betydning i dommen. 
Vårt syndige liv før omvendelsen er vasket bort av Lammets blod (se Rom 6).
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UNIVERSELL APPELL (JES 60,1.2)

Hva handler Jes 60,1.2 om? Hvilket prinsipp går igjen i hele Bibelen? Hvilket håp gir 
det?

I Jes 60,1.2 får vi et bilde av Guds utfrielse av sitt folk etter eksilet uttrykt med bildet 
av Gud som skaper lys i mørket og peker frem til en endelig oppfyllelse i frelsen i 
Kristus.

Hvilket lys kommer folkene og kongene til? Til hvem? (Jes 60,3). 

På hebraisk er denne personen hunkjønn entall (se også Jes 60,1.2). Det må være 
«Sion», personifisert som en kvinne, som blir nevnt nær slutten av forrige kapit-
tel (Jes 59,20). Så menneskene på jorden, som er dekket av mørke, vil komme til 
Sion. De vil bli tiltrukket av lyset fra Guds herlighet som har gått opp over henne 
(Jes 60,2). «Sion blir kalt til å komme inn i lyset som hører henne til, og så betrakte 
og reagere når folkene samler seg om det samme lyset.» – J. Alec Motyer: The 
Prophecy of Isaiah: An Introduction and Commentary, side 494. Merk deg at selv 
om Sion er Jerusalem, legges det mer vekt på folket enn på den fysiske byen. 

Resten av Jes 60 viderefører temaet som innledes i versene 1–3: Verdens mennes-
ker blir dratt til Jerusalem, som er velsignet på grunn av Guds herlige nærvær der. 

Sammenlign denne profetien med Guds paktløfte til Abraham. 1 Mos 12,2.3. Sier de 
ikke det samme?

Gud hadde et universelt formål da han valgte Abraham og hans etterkommere: 
Gjennom ham ville alle jordens familier bli velsignet (1 Mos 12,3; 1 Mos 18,18;  
1 Mos 22,18). Så Guds pakt med Abraham var ment å være en pakt med hele men-
neskeheten gjennom ham, som var Guds venn. Han og hans etterkommere skulle 
være Guds kanal for åpenbaring til verden. 

Jesaja prøvde å føre sitt folk tilbake til sin gamle, universelle skjebne. Som repre-
sentanter for den sanne Gud hadde de ikke bare ansvar for seg selv, men for verden. 
De burde ønske de utlendinger velkommen som søker Gud (se også Jes 56,3–8), for 
hans tempel «skal kalles et bønnens hus for alle folk» (Jes 56,7). 

Hvordan forstår du Syvendedags Adventistkirkens oppgave, eller mer spesifikt 
din rolle i denne kirken?

__________________________________________________________________________________________________________________
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NÅDENS ÅR FRA HERREN (JES 61,2)

Hvem taler i det første verset? 

Guds Ånd er over denne salvede, noe som betyr at han er en messias eller Messias 
selv. Han skal «forkynne et godt budskap for hjelpeløse, for å forbinde dem som har 
et knust hjerte, rope ut frihet for dem som er i fangenskap, og frigjøring for dem som 
er bundet» (Jes 61,1). Hvem høres det ut som? Se også Jes 42,1–7, der Guds tjener er 
beskrevet i på lignende vis. 

Jes 61,2 taler om «et nådens år fra Herren». Messias, som er salvet som rednings-
mannen og kongen av Davids ætt, forkynner et spesielt år på det tidspunktet da han 
forkynner frihet. Se også 3 Mos 25,10: Gud befaler israelittene å forkynne frihet i det 
hellige femtiende året: «Det skal være et frigivelsesår for dere. Da skal dere komme 
tilbake, hver til sin eiendom og hver til sin slekt.» Dette betyr at de som hadde blitt 
nødt til å selge sine forfedres jord eller bli tjenere for å overleve tunge tider, skulle 
få tilbake sin jord og friheten (3 Mos 25,25–55). Siden frigivelsesåret begynte med 
blåsing i horn på forsoningsdagen (3 Mos 25,9), har vi nevnt dette avsnittet før i 
forbindelse med Jes 58. 

Mens «nådens år fra Herren» (Jes 61,2) er et slags frigivelsesår, er det ikke bare et 
eksempel på 3 Mos 25. Dette året kunngjøres av Messias, kongen, når han åpenba-
rer seg i et frigjørings- og gjenreisningsverk. Dette minner om noen av det gamle 
Mesopotamias konger som fremmet sosial godhet ved å kunngjøre ettergivelse av 
gjeld i den første tiden av deres regjeringstid. Messias’ virke er mye mer omfattende 
enn loven i 3 Mos 25. Ikke nok med at han roper ut «frihet for dem som er i fangen-
skap», han forbinder dem som har et knust hjerte, trøster dem som sørger og gir dem 
oppreisning (Jes 61,1–11). I tillegg til «et nådens år fra Herren» kunngjør han «en 
hevnens dag fra vår Gud» (Jes 61,2). 

Når ble Jesajas profeti oppfylt? Luk 4,16–21. Hvordan utrettet Jesus dette? Still 
deg også dette spørsmålet: Vi er ikke Jesus. Men vi skal representere ham i ver-
den. Hva gjør Messias, ifølge Jes 61,1–3, som vi med våre begrensede evner også 
bør gjøre? Og på hvilke praktiske måter kan vi gjøre det?

__________________________________________________________________________________________________________________
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«EN HEVNENS DAG FRA VÅR GUD» (JES 61,2)

Hvorfor forkynner Messias Guds hevn midt i de gode nyhetene? Når oppfylles 
denne profetien?

Da Jesus Messias var i Nasaret, leste han Jes 61 så langt som «nådens år fra Herren» 
(Jes 61,2; Luk 4,19). Så stoppet han og sa: «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt 
mens dere hørte på» (Luk 4,21). Han lot altså bevisst være å lese de neste ordene i 
det samme verset: «en hevnens dag fra vår Gud». Hans tjeneste med godt nytt, frihet 
og trøst hadde begynt å sette fangene fri fra Satans tyranni, men hevnens dag lå i 
fremtiden. Han fortalte disiplene at Guds dom hørte fremtiden (Matt 24; se også 
Mark 13; Luk 21).

I Jes 61 er hevnens dag fra Gud «Herrens dag ... den store og skremmende» (Joel 
2,31; Mal 4,5) som skal oppfylles når Kristus kommer tilbake for å rense jorden for 
urett ved å beseire sine fiender og sette fri den undertrykte resten av sitt folk (Åp 19; 
se også Dan 2,44.45). Så selv om Kristus kunngjorde begynnelsen av «nådens år fra 
Herren», topper det seg ved hans annet komme.

Hvordan forener du tanken om en kjærlig Gud med en Gud som lover hevn? Er disse 
tankene uforenlige? Eller forstår du hevnen som et uttrykk for denne kjærligheten? 
Hvordan da, i så fall? Begrunn svaret. 

Selv om Jesus har bedt oss om vende det andre kinnet til (Matt 5,39), var han andre 
steder tydelig på at rettferdighet og straff vil bli tilmålt (Matt 8,12). Selv om Paulus 
ber oss om ikke å «gjengjelde ondt med ondt» (1 Tess 5,15), sa han også at når 
Herren åpenbares fra himmelen med flammende ild, vil han «straffe dem som ikke 
kjenner Gud» (2 Tess 1,8). 

Forskjellen er at Herren i sin uendelige visdom og barmhjertighet kan dele ut både 
rettferdighet og hevn på en helt rimelig måte. Menneskelig rettferdighet, menneske-
lig hevn, skjer alltid med menneskets feil, svakheter og tilfeldigheter. Guds rettfer-
dighet har ikke noen av disse begrensningene.

Hvilke av disse hendelsene vil gi deg det sterkeste ønsket om hevn over en som 
gjør ondt? (1) En som gjør ondt mot noen du ikke er glad i, eller (2) en som gjør 
ondt mot noen du elsker? Hvordan kan dette hjelpe oss å forstå sammenhengen 
mellom Guds kjærlighet til oss og advarslene om hevn?

__________________________________________________________________________________________________________________
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VIDERE STUDIUM

Se Alfa og Omega, bind 1, side 350–351 [PP 376]; Alfa og Omega, bind 4, side 194 
[DA 236].

«Jesus stod foran folket som en levende fortolker av profetiene om ham selv. Som 
forklaring på det han hadde lest, talte han om Messias som en hjelper for de under-
trykte, en som satte fanger fri, helbredet de syke, ga de blinde syn og åpenbarte 
sannhetens lys for verden. Hans inntrykksfulle opptreden og den veldige betydning 
hans ord hadde, grep tilhørerne med en kraft som de aldri tidligere hadde opplevd. 
Den guddommelige innflytelsen brøt ned hver hindring. Likesom Moses så de ‘den 
usynlige’. Påvirket av Den hellige ånd svarte de med inderlige amen, og de priste og 
takket Herren.» – Alfa og Omega, bind 4, side 195 [DA 237].

«Hevnens dag fra Herren kommer, dagen da hans harme og vrede utøses. Hvem 
kan tåle den dagen han kommer? Mennesker har forherdet seg mot Guds Ånd, men 
hans vredes piler trenger gjennom der overbevisningens piler prellet av. Om ikke 
lenge skal Gud reise seg og sette synderen på plass. Kan falske hyrder skjerme for 
overtrederen den dagen? Kan man finne unnskyldning hvis man fulgte mengden på 
ulydighetens vei? Kan popularitet eller antall fjerne ens skyld? Dette er spørsmål 
som de uforsiktige og likegyldige bør vurdere og tenke over.» – Faith and Works, 
side 33.

  Spørsmål til drøftelse
 En pastor sa at hans største problem i tjenesten er kirkemedlemmer som iso-

lerer seg og ikke vil at andre skal slå følge med dem. Hvordan kan «kristne» 
gå med Kristi rikes kjærlighet, håp og de gode nyhetene til hele verden slik 
at andre kan få sjansen til å bli frelst før det hele er slutt (Matt 24,14) når de 
ikke engang vil ta imot mennesker som dukker opp i kirken deres? 

Sammendrag
Gud renser et urettferdig samfunn ved å fjerne opprørerne og ved å gi oppreisning 
til en rest som vender seg fra syndene som har skilt dem fra ham. Velsignelsene som 
følger med Guds nærvær gjør at folk fra andre nasjoner dras til Gud og hans folk, 
slik at de også kan glede seg over Guds nådetid som blir forkynt og skaffet til veie av 
Messias.
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BRÅKETE FØRSTEKLASSING
Ljudmila Komkova (24), Ukraina

Ljudmila visste ikke hva hun skulle gjøre med førsteklassingen Matvej på adventistenes skole 
i Bucha i Ukraina. Han satt ikke stille og rakte opp hånden som de andre når han lurte på 

noe. Han reiste seg og ropte. 
Ljudmila prøvde å forklare ham at han måtte sitte stille og rekke opp hånden når han hadde et 

spørsmål. Men det forsto han ikke. Han forstyrret de andre.
Førsteklassingene fant fort venner, men Matvej kranglet med de andre når han ikke overså 

dem. Han puffet til dem og slo.
Ljudmila var ny som lærer. Hun ville hjelpe Matvej og prøvde å snakke med ham. Ingenting 

nyttet. En dag etter skolen snakket hun med Gud om saken: «Gud, gi meg tålmodighet og visdom 
til å finne ut av å arbeide med dette barnet,» ba hun. 

Hun ba for Matvej morgen og kveld i seks uker. En dag merket hun en stor forandring i klas
serommet. Matvej satt stille og rakte opp hånden i stedet for å reise seg og rope ut spørsmålene 
sine. Han sluttet å dytte og slå de andre og snakket vennlig til dem. Han så at en av de andre 
guttene mistet blyanten sin, slik at han ikke kunne gjøre leksene sine. «Her, ta min,» sa han. Ljud
mila ble rørt. Matvej hadde bare en blyant, og han ga den bort. En annen elev så at Matvej trengte 
en blyant og lot ham få en av sine.

Matvej vant venner. Han var snill og romslig. De andre barna likte ham. 
Det var en viktig lekse for Ljudmila. «Vi er Guds barn, og han er tålmodig med oss. Han 

gjorde et mirakel i mitt liv. Jeg hadde aldri trodd at han kunne forandre Matvej så fort.»
Hun la til: «Jeg forsto at når vi gjør alt vi kan, så gjør Gud det som er umulig for oss.»
En del av offeret 13. sabbat vil gjøre det mulig for Ljudmilas skole å få sin egen skolebygning. 

Nå låner skolen rom på en adventisthøyskole, og offeret ditt vil bidra til at barna får sine egne 
klasserom. Takk for at du planlegger et godt offer.

Se Ljudmila på YouTube: bit.ly/Lyudmila-ESD.
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Bakgrunnsstoff
Jes 65,17–25; Jes 66,1–19; Jes 66,19–21; Jes 66,21; Jes 66,22–24.

Minnevers
Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes de første ting, 
ingen skal tenke på dem (Jes 65,17).

En dag nektet en 12 år gammel gutt å gå på skolen etter å ha lest en bok om astro-
nomi. Moren tok ham med til legen, som spurte: “Billy, hva er det? Hvorfor vil du 
ikke gjøre lekser eller gå på skolen lenger?»

“Fordi jeg leste i astronomiboken at solen en dag skal brenne ut og alt liv på jor-
den forsvinne. Jeg ser ingen grunn til å gjøre noe som helst hvis alt skal dø ut.»

Moren ropte hysterisk: «Det har ikke du noe med! Det raker ikke deg!»
Legen smilte og sa: «Men Billy, du trenger ikke å bekymre deg, for når dette 

skjer, er vi for lengst døde, alle sammen.»
Det er jo en del av problemet: Til slutt er vi alle døde, uansett. 
Heldigvis trenger ikke vår eksistens å ende i døden. Tvert imot, vi er tilbudt liv, 

evig liv i en ny verden.
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EN NY HIMMEL OG EN NY JORD (JES 65,17–25)

Les Jes 65,17–25. Hva slags gjenreisning lover Herren?

Gud lover en ny skapelse som begynner med ordene: «Se, jeg skaper en ny himmel 
og en ny jord. Ingen skal minnes de første ting, ingen skal tenke på dem» (Jes 65,17). 
I denne profetien lover Herren å skape «Jerusalem om til fryd og folket der til glede» 
(Jes 65,18). I byen blir det ikke mer gråt (Jes 65,19). Mennesker vil normalt bli godt 
over hundre før de dør (Jes 65,20). De kan glede seg over å ha arbeid og barn hos seg 
(Jes 65,21–23). Gud vil svare dem før de påkaller ham (Jes 65,24).

Dette er jo fint, men hvorfor er det ikke et bilde av vårt endelige håp? 

Så langt har vi et bilde av et langt, fredelig liv i det lovede land. Men selv om 
folk lever lenger, dør de likevel. Hvor er den radikale forvandlingen av naturen vi 
forventer når det kommer «en ny himmel og en ny jord»? Neste vers sier: «Ulven 
og lammet skal beite sammen, løven skal ete halm som oksen, men slangen skal ha 
støv til mat. Det finnes ikke ondskap eller ødeleggelse på hele mitt hellige fjell, sier 
Herren» (Jes 65,25). 

Hvis rovdyr som løver skal bli vegetarianere, skal det mer til enn et matlagings-
kurs. Det forutsetter en gjen-skapelse hvis verden skal føres tilbake til idealtilstan-
den slik den var før synden førte døden inn i Edens hage. 

I Jes 65 presenterer Gud skapelsen av en «ny himmel og en ny jord» som en 
prosess, en serie trinn som begynner med gjenreisningen av Jerusalem. Se også 
Jes 11, der Messias ville bringe rettferd (Jes 11,1–5). Så til slutt vil det være fred på 
Guds verdensomspennende «hellige fjell»; bildene som ble brukt i Jes 11, ligner 
den beskrivelsen vi finner i Jes 65: «Da skal ulven bo sammen med lammet ... kalv 
og ungløve skal beite sammen» (Jes 11,6.7). Selv om Herrens «hellige fjell» skulle 
begynne med Sions fjell i Jerusalem, var det bare en forløper, et symbol på det Gud 
lover å gjøre med sitt frelste folk i en ny verden.

Anta at i stedet for å leve 60, 70, 90 eller 100 år, så levde de fleste en million 
år eller mer. Hvorfor ville ikke det løse menneskets grunnleggende problem? 
Hvorfor er evig liv det eneste svaret på vårt dypeste menneskelige behov?

__________________________________________________________________________________________________________________
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GUDDOMMELIG «MAGNET» (JES 66,1–19)

Les Jes 66,1–19. I lys av tiden da Jesaja skrev, hva er det grunnleggende budska-
pet her?

Gjennom profeten gjentar Gud appellen og advarselen som gjennomsyrer boken: 
Gud vil frelse og se til de ydmyke, de som skjelver for hans ord (Jes 66,2.5). Som 
nevnt i Jes 40,1, vil han trøste dem (Jes 66,13). Men han vil knuse dem som gjør 
opprør mot ham. Blant dem er rituelle hyklere og ofringene deres som han avviser 
(Jes 66,3.4; se også Jes 1,10–15), samt de som hater og forkaster hans trofaste (Jes 
66,5). Det inkluderer også de som praktiserer hedensk styggedom (Jes 66,17), slik 
som det ble praktisert ved tempelet i Jerusalem (Esek 8,7–12).

Se på Jes 66,3. Hva sier teksten? Hvilke åndelige prinsipper ser vi her? Hvordan kan 
det samme sies i forbindelse med vår tids kristendom og tilbedelse? 

Hvordan er Gud som en magnet som drar folkeslagene til seg? Jes 66,18.19.

Etter å ha knust sine fiender (Jes 66,14–17), avslører Gud sin herlighet slik at han blir 
en magnet som drar folk til Jerusalem (se også Jes 2,2–4). Han setter et «tegn» blant 
dem, som ikke er forklart her, men det viser trolig til det tegnet Jesaja sist nevnte: 
Gud gir sitt folk glede og fred og gjenreiser landet deres (Jes 55,12.13). Når han 
åpenbarer sin herlighet ved å gjenreise sitt folk etter ødeleggelsen, er dette et tegn på 
at de er tatt til nåde, akkurat som han ga Noah regnbuen som tegn etter syndfloden 
(1 Mos 9,13–17). 

Les Jes 66,5. Hva vil det si å skjelve for hans ord? Hvorfor vil Herren at vi skal 
skjelve for hans ord? Hva kan det si om hjertets tilstand hvis du ikke skjelver? 

__________________________________________________________________________________________________________________
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MISJONÆRER OG GUDSTJENESTELEDERE (JES 66,19–21)

Hva betyr det at de som er berget, bringer folk fra nasjonene til Herren som en of-
fergave? Jes 66,19.20. 

Gud sender de som har overlevd hans ødeleggelse, ut til jordens ender, til mennesker 
som ikke kjenner Gud, og «de skal fortelle om min herlighet blant folkeslagene» (Jes 
66,19). Dette er en av de klareste uttalelsene om misjonsarbeid i GT. Med andre ord 
skal ikke folk bare dras mot den hebraiske nasjon, men noen av hebreerne skal dra til 
andre folkeslag og lære dem om den sanne Gud – en tanke som er tydelig i NT. Selv 
om det fantes jødisk misjonærarbeid i tiden mellom hjemkomsten fra eksilet og Kristi 
tid (Matt 23,15), spredte de første kristne evangeliet raskt og i stor skala (Kol 1,23). 

Slik israelittene brakte kornoffer til Herren ved tempelet, slik ville misjonærene 
bringe en offergave til ham. Men deres offergave ville være «alle brødrene deres 
fra alle folkeslag» (Jes 66,20). Akkurat som kornofferet var gaver til Gud som ikke 
ble slaktet, ville de nyomvendte som ble brakt til Herren, bli ført frem for ham som 
«levende offer» (se også Rom 12,1). Sammenlign tanken om at folk kunne fremstil-
les som en slags offergave til Gud med levittene som lenge før ble innviet «som et 
svingeoffer fra israelittene, slik at de kan gjøre tjeneste for Herren» (4 Mos 8,11). 

Hva betyr Guds løfte om å ta noen av dem «til prester og til levitter»? (Jes 66,21). 

«Dem» i vers 21 viser til «brødrene deres fra alle folkeslag» i forrige vers. Dette er 
hedninger, og Gud ville bruke noen av dem som gudstjenesteledere sammen med 
prestene og levittene. Dette er en revolusjonerende forandring. Tidligere hadde Gud 
bare tillatt at etterkommere av Aron fikk tjene som prester, og bare medlemmer 
av Levis stamme fikk hjelpe dem. Hedninger kunne ikke bokstavelig talt bli 
etterkommere av Aron eller Levi, men Gud ville gi noen lov til å tjene på denne 
måten som tidligere hadde vært forbudt også for de fleste jøder. 

Les 1 Pet 2,9.10. Hvem skriver Peter til? Hva sier han? Hva er budskapet hans til 
hver enkelt av oss som medlemmer av et «hellig folk» i dag? Klarer vi oss bedre 
enn det opprinnelige folket? (2 Mos 19,6).

__________________________________________________________________________________________________________________
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TROSFELLESSKAP (JES 66,21)

Israelittene var «et kongerike av prester og et hellig folk» (2 Mos 19,6) med prester 
som var satt til side for å representere dem som gudstjenesteledere. Men i fremtiden 
skulle noen hedninger bli gudstjenesteledere (Jes 66,21).

Hvordan ville denne endringen påvirke det fornyede trosfellesskapet? Se Matt 
28,19; Apg 26,20; Gal 3,28; Kol 3,11; 1 Tim 3,16. 

I Guds «nye verdensorden» skulle ikke hedninger bare slutte seg til Guds folk, 
de ville være likestilt med jøder i et trosfellesskap, som et «kongelig presteskap». 
Derfor ville skillet mellom jøder og hedninger bli irrelevant i praksis.

Når ble Jesajas profeti oppfylt?

Paulus, hedningenes misjonær, forkynte: «Her er ikke jøde eller greker ... Dere er 
alle én i Kristus Jesus. Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger 
etter løftet» (Gal 3,28.29). 

Å bli arvinger etter løftet og derfor et opphøyet «kongelig presteskap» var 
ikke en fullmakt til en selvtilfreds elite, men et kall om å stå sammen med jødene 
i forkynnelsen av «hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt 
underfulle lys» (1 Pet 2,9; se også Jes 66,19). 

Det at hedningene ble tatt med, ga ikke jødene rett til å klage over at Gud var 
urettferdig når han ga dem samme belønning. Det ga heller ikke hedningene rett til å 
behandle jødiske søsken respektløst, ikke mer enn at arbeidere som ble ansatt senere 
på dagen skulle se ned på dem som ble ansatt tidligere (se Matt 20,1–16). Jødene var 
først blitt betrodd Guds ord som Guds åpenbaring (Rom 3,2). Paulus skrev til hed-
ningene: «Noen av greinene er nå brukket av, og du som var en vill oljekvist, er blitt 
podet inn blant greinene og har fått sevje fra roten sammen med dem. Men innbill 
deg ikke at du er bedre enn greinene!» (Rom 11,17.18). 

I lys av korset og misjonsbefalingen: Hvorfor er enhver form for åndelig eller 
etnisk eller til og med politisk eliteholdning så avskyelig i Guds øyne? Se på deg 
selv: Har du noen følelse av åndelig eller etnisk overlegenhet? I så fall må du 
omvende deg! 

__________________________________________________________________________________________________________________
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SLIK SKAL DERES ÆTT OG NAVN BESTÅ (JES 66,22–24)

Les Jes 66,22. Hva sier teksten oss? Hvordan kan dette gi oss håp? 

Et av de største løftene i boken finner vi i Jes 66,22. I den nye himmel og den nye 
jord skal vår ætt og vårt navn bestå for alltid. Ingen blir strøket ut, skåret bort, podet 
inn, revet opp med rot. Her har vi et løfte om evig liv i en verden som er blitt ny – en 
verden uten synd, uten død, uten lidelse, en ny himmel og en ny jord, den endelige 
og fullstendige oppfyllelsen av vår tro, fullendelsen av det Kristus utrettet for oss på 
korset. 

Hvorfor er det både nymånedager og sabbater i skildringen av den nye himmelen og 
den nye jorden i Jes 66,23?

Det er flere måter å lese denne vanskelige teksten, men dette er en av dem: Gud 
skapte sabbaten før det fantes noe offersystem (1 Mos 2,2.3). Så selv om det rituelle 
systemet æret sabbatene, var de ikke avhengig av det. Derfor fortsetter de uavbrutt 
gjennom gjenreisningsperioden og videre inn i den nye jord. Ingenting i Bibelen 
tyder på at nymånedager var legitime gudstjenestedager uavhengig av offersyste-
met. Men om de ikke nødvendigvis er hviledager som den ukentlige sabbaten, vil 
de muligens være gudstjenestedager på den nye jord, kanskje i forbindelse med den 
månedlige syklusen til livets tre (Åp 22,2). 

Uansett hva betydningen av Jes 66,23 måtte være, ser det ut til at det avgjørende 
poenget er at Guds folk skal tilbe ham i all evighet. 

Hvorfor ender Jesaja med det negative bildet av frelste mennesker som ser på likene 
av opprørere som Gud har drept (Jes 66,24)? 

Som en advarsel til folket på hans tid tegner Jesaja kontrasten mellom de trofaste 
som overlever babylonernes ødeleggelser og opprørere som skulle bli ødelagt. Dette 
er ikke evig pine – opprørerne er døde, drept av «ild», en ødeleggelse som ikke tok 
slutt før den hadde gjort sin gjerning, slik at Jerusalem kunne bli skapt på ny. 

Jesajas advarsel peker mot en endelig oppfyllelse som er profetert i Åpenbaringen: 
ødeleggelse av syndere, Satan og døden i en ildsjø (Åp 20). Deretter følger «en ny 
himmel og en ny jord», et hellig nytt Jerusalem da det ikke lenger er gråt og smerte, 
«for det som en gang var, er borte» (Åp 21,1–4; se også Jes 65,17–19), en ny tilvæ-
relse med evig liv for alle som er kjøpt fri fra jorden. 

__________________________________________________________________________________________________________________
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VIDERE STUDIUM

Les om den siste renselsen av jorden i «Når alt blir nytt» i Alfa og Omega, bind 8, 
side 159–175 [GC 662–678]. 

«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. 

 Hver skapning i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, ja, alt som 
der finnes, hørte jeg si: Han som sitter på tronen, han og Lammet skal ha all takk og 
ære, pris og makt i all evighet (Åp 5,13). 

Den store strid er slutt. Synd og syndere er ikke mer. Hele universet er rent. Har-
moni 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, for-
kynner i ufordunklet skjønnhet og fullkommen glede at Gud er kjærlighet!» – Alfa 
og Omega, bind 8, side 175 [GC 678].

  Spørsmål til drøftelse
1.  Hvorfor er løftet om evig liv i en ny himmel og en ny jord så viktig for vår kris-

tentro? Hva ville troen være godt for uten det løftet? 

2.  Les 2 Pet 3,10–14. Hvordan gjenspeiler disse versene den samme tanken som 
Jes 66? 

Sammendrag
Jesaja viser oss et svimlende syn. Ikke bare ville Gud rense og gjenopprette sitt tros-
fellesskap, han ville også utvide dets grenser til å omfatte alle folk. Til syvende og 
sist ville gjenopprettelsen av hans samfunn føre til gjenskapelse av jorden, der hans 
tilstedeværelse ville være hans folks store trøst. 
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FREMTIDIGE 13. SABBATS PROSJEKTER:
Offeret 13. sabbat neste kvartal skal hjelpe 
den Inter-amerikanske divisjon å åpne 13 
Better Living innflytelsessentre på disse 
stedene:

• Antillean Adventist University (Puerto 
Rico-unionen), Puerto Rico

• Colombia Adventist University (Den nord-
colombianske union), Colombia

• Cuba Adventist Theological Seminary (Den 
kubanske union), Cuba

• Dominican Adventist University (Den 
dominikanske union), Den dominikanske 
republikk.

• Haitian Adventist University Academy 
(Haiti-unionen), Haiti

• Linda Vista University (Den sørøstmeksi-
kanske union), Mexico

• Navojoa University (Den nordmeksikanske 
union), Mexico

• Montemorelos University (Den nordmeksi-
kanske union), Mexico

• Northern Caribbean University (Jamaica-
unionen), Jamaica

• Central America Adventist University (Den 
sørlige sentralamerikanske union), Costa 
Rica

• University of the Southern Caribbean 
(Karibia-unionen), Trinidad

• Adventist University Institute of Venezuela 
(Vest-Venezuela-unionen), Venezuela

• Belize Adventist Junior College (Belize-
unionen), Belize
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TRETTENDE SABBAT: LÆR OSS Å BE
Natalja Berlinskaja (43), Ukraina

En gang i uken samlet Natalja elevene sine i en sirkel i klas
serommet til en spesiell bønnestund.

«Kan du begynne bønnen, Viktoria,» sa hun en dag. Fem
tenåringen så på læreren med store, redde øyne. «Hvordan?» 
sa hun. «Begynn slik, sa læreren: «Kjære Gud.»

«Ja, og så?» spurte Viktoria. «Be Gud velsigne oss slik du 
leste i fortellingen,» sa læreren.

Viktoria hadde lest om solen som står opp hver dag og skin
ner på alle, gode som slemme. Slik skinner Jesu kjærlighet på 
alle, og det bør også vi gjøre.

«Kjære Gud,» sa Viktoria, «hjelp oss å være gode elever, 
hjelp oss å være et lys.»

Viktoria var ikke den eneste i niende klasse som var redd 
for å be høyt på adventistskolen i Bucha i Ukraina. Fire av de 
sju i klassen kom fra adventisthjem. Viktoria og de to andre fra 
ikkeadventisthjem var ikke vant til å be. Læreren ville at de 
skulle be og oppleve bønnens makt.

Etter å ha bedt første gang, var ikke Viktoria redd for å 
be mer, men bestevennen hennes, Ruslan, nektet plent. «Jeg 
er redd for å be, jeg kan ikke be foran alle de andre,» sa han. 
Læreren ba en spesiell bønn for Ruslan. 

Så ble Viktoria sengeliggende med en øreinfeksjon. Hun var borte en hel måned. Alle var 
bekymret, spesielt Ruslan. Hver dag ba de spesielt for Viktoria. Alle unntatt Ruslan.

En dag sa læreren at Viktoria skulle opereres neste dag. Hun samlet elevene i en bønnesirkel. 
«Hvem vil be for Viktoria,» sa hun. «Jeg vil be!» sa Ruslan. Alle var forbauset, også han. «Hva 
har jeg sagt?» sa han.

Barna bøyde hodet og lukket øynene. Ruslan ba: «Kjære Gud, velsign Viktorias operasjon så 
hun ikke mister hørselen. Helbred henne og la henne komme tilbake til klassen. Amen.» Opera
sjonen var en suksess, og noen uker senere var Viktoria tilbake.

«Gud hører alle bønner, spesielt barns bønner når de er redde,» sa lærer Natalja. «Vi bør ikke 
være redde for å åpne oss for Gud. Vi kan be hvor som helst og når som helst, og Gud svarer på 
måter vi ikke kan forestille oss.»

Den 13. sabbats offer vil bidra til eget skolebygg for Nataljas skole i Bucha i Ukraina. Nå 
låner de rom på en adventisthøyskole, og offeret vil hjelpe barna å få sine egne klasserom. Takk 
for at dere gir rundhåndet til våre to misjonsprosjekter: Adventistskolen i Bucha i Ukraina og 
Zaoksky Christian School i Russland.

Barnas navn er endret for å beskytte deres privatliv.
Se Natalja på YouTube: it.ly/Natalya-ESD.
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Kristelig studieforbund er et ideelt, demokratisk og offentlig godkjent studie-
forbund. Våre medlemmer er kristne trossamfunn, ideelle organisasjoner og 
institusjoner. Enkeltstående, lokale organisasjoner kan være tilsluttet oss gjen-
nom en samarbeidsavtale.

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

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

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

• Frivillighet
• Menneskeverd
• Utvikling
• Økumenikk
• Samfunnsansvar

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

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



SOLNEDGANG FREDAG KVELD I 2021SOLNEDGANG FREDAG KVELD I 2021

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

*Tabellen tar hensyn til sommertid mellom 28. mars og 31. oktober

  DATO OSLO KRISTIANSAND BERGEN TRONDHEIM BODØ HARSTAD TROMSØ HAMMERFEST

 Januar   2 18.45 15.50 15.42 14.47 13.06 – – –
  9 18.24 16.01 15.54 15.03 13.38 12.05 – –
  16 18.04 16.15 16.10 15.22 14.11 13.24 12.38 –
  23 17.44 16.30 16.27 15.43 14.43 14.08 13.39 12.47
  30 16.25 16.47 16.45 16.05 15.13 14.45 14.22 13.44
 Februar   6 16.45 17.04 17.04 16.27 15.43 15.19 15.00 14.27
  13 17.03 17.20 17.23 16.49 16.11 15.51 15.34 15.05
  20 17.21 17.37 17.42 17.11 16.38 16.21 16.06 15.40
  27 17.39 17.54 18.00 17.32 17.04 16.50 16.36 16.13
 Mars   6 17.57 18.10 18.18 17.53 17.30 17.18 17.06 16.44
  13 18.14 18.26 18.36 18.14 17.55 17.45 17.34 17.14
  20 18.31 18.42 18.53 18.34 18.19 18.11 18.02 17.44
  27 18.48 18.58 19.11 18.54 18.44 18.38 18.30 18.13
 April   3 20.05* 20.13* 20.28* 20.14* 20.08* 20.05* 19.58* 19.43*
  10 20.22 20.29 20.45 20.34 20.33 20.32 20.27 20.15
  17 20.40 20.45 21.03 20.55 20.59 21.01 20.58 20.48
  24 20.57 21.01 21.21 21.16 21.26 21.31 21.31 21.24
 Mai   1 21.14 21.17 21.39 21.37 21.55 22.04 22.07 22.05
  8 21.31 21.32 21.56 21.59 22.25 22.41 22.49 22.58
  15 21.48 21.47 22.13 22.20 22.58 23.26 23.50 –
  22 22.04 22.01 22.30 22.41 23.36 – – –
  29 22.18     22.14 22.44 23.01 00.21 – – –   
Juni   5 22.30 22.24 22.57 23.18 – – – –
  12 22.38 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 22.39 22.33 23.06 23.28 – – – –
  10 22.30 22.26 22.57 23.15 – – – –
  17 22.19 22.15 22.45 22.58 00.09 – – –
  24 22.05 22.03 22.30 22.39 23.22 23.58 – –
  31 21.48 21.48 22.13 22.17 22.48 23.07 23.19 23.38
August   7 21.31 21.32 21.55 21.55 22.16 22.28 22.32 22.33
  14 21.12 21.15 21.36 21.32 21.45 21.52 21.52 21.47
  21 20.52 20.56 21.15 21.08 21.15 21.19 21.16 21.08
  28 20.31 20.37 20.54 20.45 20.46 20.46 20.42 20.31
 September   4 20.10 20.18 20.33 20.20 20.17 20.15 20.09 19.55
  11 19.49 19.58 20.12 19.56 19.48 19.44 19.36 19.21
  18 19.28 19.38 19.50 19.32 19.20 19.13 19.04 18.47
  25 19.07 19.18 19.28 19.08 18.51 18.42 18.33 18.14
 Oktober   2 18.46 18.58 19.07 18.44 18.23 18.12 18.01 17.40
  9 18.25 18.39 18.46 18.20 17.55 17.42 17.29 17.07
  16 18.05 18.20 18.25 17.56 17.27 17.11 16.57 16.33
  23 17.45 18.01 18.05 17.33 16.59 16.41 16.25 15.58
  30 17.26 17.44 17.45 17.11 16.31 16.10 15.52 15.22
 November   6 16.08* 16.27* 16.27* 15.49* 15.03* 14.38* 14.17* 13.44*
    13 15.52 16.12 16.10 15.29 14.35 14.05 13.41 13.00
  20 15.37 15.59 15.55 15.10 14.07 13.30 12.58 11.58
  27 15.25     15.49 15.43 14.54 13.40 12.48 – –   
 Desember   4 15.16 15.41 15.34 14.41 13.13 – – –
  11 15.11 15.37 15.28 14.33 12.47 – – –
  18 15.11 15.37 15.28 14.30 12.27 – – –
  25 15.14 15.41 15.31 14.34 12.32 – – –



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 2021 brukes årgang B

Smårollingene, 3–5 år
I 2021 brukes årgang B

Miniorene, 6–9 år
I 2021 brukes årgang B

Power Points, 10–13 år
I 2021 brukes årgang B

Real Time Faith, 14–16 år
I 2021 brukes årgang B
Lærerheftet er på engelsk.

Ta kontakt med  
Norsk Bokforlag  
for bestilling på 

ordre@norskbokforlag.no 
eller til ordrekontoret  

på tlf. 32161560.



BIBELSTUDIER FREMOVER

2. KVARTAL 2021
Tema: Løftet, Gud evige pakt
Studiet dette kvartalet handler om Guds evige pakt. Dette perspektivet kan 
fortelle oss noe viktig om hva slags relasjon Gud ønsker å ha til oss mennesker 
og hvor høyt han elsker oss. «I dette er kjærligheten blitt fullendt hos oss: at vi 
har frimodighet på dommens dag. For som Kristus er, slik er vi i denne verden. 
I kjærligheten finnes det ikke frykt: Den fullkomne kjærligheten driver frykten 
ut» (1 Joh 4,17.18).

1. Studium: Hva skjedde?
Minnevers: 1 Mos 3,15
Bibeltekster: Sal 100,3; 1 Mos 2,7.18-25; 1 Mos 28.29; 1 Mos 3,15

2. Studium: Grunnlaget for pakten
Minnevers: 2 Mos 19,5
Bibeltekster: 1 Mos 9,15; Jes 54,9; 1 Mos 12,1-3; 1 Mos 3,6-9; 2 Mos 6,1-8;  
Jer 31,33.34

3. KVARTAL 2021
Tema: Hvile i Kristus

4. KVARTAL 2021
Tema: 5. Mosebok

1. KVARTAL 2022
Tema: Brevet til Hebreerne

Endringer kan forekomme. 



TIPS OG RESSURSER TIL BIBELSTUDIELEDEREN

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

• Gå en tur med en nabo eller venn.
• Vær et sangbrev sammen med noen sangglade venner. Øv på noen sanger. 

Ring på hos noen som trenger en oppmuntring og syng for dem. Eventuelt 
så kan du ringe inn til dem og be dem stå i et vindu eller på en veranda 
mens dere synger.

• Fortell en venn eller kollega hvorfor du er glad for å være en del av et 
menighetsfellesskap.

• Tilby deg å handle for personer i karantene.
• Inviter personer som på grunn av helserisiko ikke kan være sammen 

med andre, til et eller flere digitale møter i kirka. Gi nødvendig hjelp og 
opplæring slik at de mestrer å delta.

• Ta initiativ til å hilse på en ny nabo for bli litt kjent, og tilby din 
lokalkunnskap.

• Del en leseopplevelse. Gi bort en bok du liker til 2-3 personer (gjerne en fra 
Norsk Bokforlag). Inviter dem hjem til et måltid der dere snakker om boka 
dere har lest. 
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