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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).
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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
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REDAK TØRENS FORORD

Pakten

I 1588 så en ung engelsk kvinne (hun var i åttende måned) ut over havet, og da hun så 
den spanske armadaen med 130 tungt bevæpnede skip som skulle innta øya, ble hun så 
skremt at hun fødte for tidlig.

Frykt ble et passende bilde på barnet hennes, Thomas Hobbes, som ble en av 
Europas største politiske teoretikere. Hobbes levde i en tid da England var rasert av 
borgerkrig og religiøs vold. Han skrev at uten en sterk sentralmakt levde mennesket i 
en tilstand av stadig frykt – frykt for ustabilitet, erobring, og mest av alt døden. Folk 
levde i det han kalte “alles krig mot alle,” og med mindre noe radikalt ble gjort, ville 
menneskelivet bare bli “ensomt, fattig, brutalt og kort.”

Hva var løsningen? Hobbes sa det fantes bare én: Folket må gi seg inn under én 
makt som vil redusere alles vilje til en enkelt vilje, og utøve full kontroll over dem. 
Denne makten, dette statsoverhodet – enten en enkelt mann eller en forsamling – ville 
ha absolutt makt over folket, men ville gjøre slutt på de fryktelige forholdene som fylte 
livet med frykt og uro. Folk fikk altså fred og sikkerhet i bytte for alle sine rettigheter. 
Denne overføringen av makt fra folket til overhodet, er det Hobbes kalte “pakten”. 

Men paktstanken er eldre enn Hobbes. Gud inngikk en pakt med Israel for tusener 
av år siden. Mens mennesker tok initiativet til Hobbes’ pakt, var det himmelens og 
jordens skaper som tok initiativet til denne pakten. Hobbes’ pakt bygget på frykt, men 
Guds pakt bygger på kjærlighet, en kjærlighet til synderen som førte Gud til korset. 

Vi elsker Gud på grunn av det Jesus har gjort for oss, og som i Hobbes-pakten, hvor 
undersåttene måtte overgi seg til herskeren, overgir vi også vårt syndige liv, vår frykt 
og våre forskrudde forestillinger om rett og galt. Vi gjør det ikke for å få noe igjen, 
men fordi vi allerede har fått det beste Gud kan gi – Jesus Kristus og frelsen i ham. 

Hvordan fungerer det hele? Det er så enkelt som en byttehandel: Kristus tar våre 
synder og gir oss sin rettferdighet slik at vi i ham blir regnet som rettferdige, like 
rettferdige som Gud selv. Slik tilskrives vi ikke synd. Den behøver ikke å skille oss fra 
ham lenger. Mordere, ekteskapsbrytere, løgnere, tyver og til og med barnemishandlere 
kan stå som like rettferdige som Gud selv. Og denne gaven, denne tilregnede rettfer-
digheten, får de ved tro og tro alene. Derav uttrykket “rettferdiggjørelse ved tro.”

Men det er mer enn det. I Jesus kan mordere, ekteskapsbrytere, kjeltringer, løgnere, 
tyver og barnemishandlere få et forhold til Gud fordi Jesu blod ikke bare tilgir, men 
også renser, helbreder og gjenoppretter. I Kristus er vi født på ny, og med denne opp-
levelsen skriver Gud sin lov på hjertets kjøtt-tavler. Da gjør ikke mordere, ekteskaps-
brytere, kjeltringer, løgnere, tyver og barnemishandlere det de pleide å gjøre. Denne 
indre loven former hele den troendes liv. Disse menneskene ønsker å utføre det Gud 
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legger ned i dem, og dette ønsket møtes med løftet om Guds kraft. Dette er essensen 
av hva det vil si å leve i et paktsforhold med Gud.

Dette kvartalet ser vi på hva Guds pakt er, hva den tilbyr og hva den krever. Studi-
ene er hentet fra mange kilder, men de bygger i stor grad på det avdøde Gerhard Hasel 
har skrevet. Hans innsikt i Ordet (der paktsløftene blir åpenbart) vil gi oppmuntring, 
håp og forståelse slik at vi kan lære noe Hobbes kanskje ikke lærte: “I kjærligheten fin-
nes det ikke frykt: Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut” (1 Joh 4,18). 

Gerhard F. Hasel underviste i GT og bibelsk teologi ved SDA Theological Seminary ved  
Andrews University.
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Messias
Av Jerry D. Thomas

Så snart synden og lidelsen kom inn i 
verden, ble det uttalt et løfte: En annen 
enn oss skulle gjøre det godt igjen. Han 
skulle betale løsepengene for oss, og 
frelse oss: Jesus, Frelseren, MESSIAS.

Gjennom sitt liv og sin død gjorde 
Jesus mer enn å reparere de skader som 
synden har påført oss. Ved å bli en av 
oss, knyttet han seg til menneskene med 
bånd som aldri vil bli slitt av.

For mer enn hundre år siden skrev Ellen G. White The Desire of Ages, en 
klassisk bok om Jesu liv, som har vært en kilde til inspirasjon og innsikt for 
millioner av lesere overalt. Forfatteren Jerry D. Thomas har lenge ønsket 
å gjøre denne store fortellingen mer tilgjengelig for dagens mennesker, og 
resultatet er Messias. Hans tilpasning av teksten gjør bokens budskap enda 
mer fantastisk, og enklere å forstå.

Jesu undervisning, de mange fortellingene og lignelsene som grep enkle 
landsens folk i Galilea, kan også berøre våre hjerter. Som sin forgjenger kan 
også denne boken sette sitt preg på de neste generasjoner. For den løfter opp 
gudmennesket som var trofast mot løftet og forandret verden. Kom og møt 
MESSIAS.
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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
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Studium 1

Hva skjedde?

3. april

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

Bakgrunnsstoff
Sal 100,3; Apg 17,26; 1 Mos 2,7.18–25; 1 Mos 1,28.29; 1 Mos 3,15.

Minnevers
Gud sa: ‘La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! ... Og Gud skapte 
mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne 
skapte han dem’ (1 Mos 1,26.27).

Bibelens fortelling om menneskets skapelse er full av håp, glede og fullkommen-
het. Alle skapelsesdagene endte med Guds ord om at den var “god”. Det fantes ikke 
orkaner, jordskjelv, sult og sykdom.

Hva har skjedd? 
Den sjette skapelsesdagen endte med Guds ord om at den var “svært god.” Det er 

fordi Herren den dagen skapte vesener i sitt eget bilde: mennesker. Det hadde han 
ikke gjort med noe annet. Disse skapningene var på alle måter fullkomne. Det måtte 
de være. De ble jo skapt i Guds bilde. Derfor var det ingen mordere, tyver, løgnere, 
svindlere og onde blant dem. Hva har skjedd? 

Denne uken ser vi på skapelsen, på det Gud hadde skapt, og så på hva som 
skjedde med det fullkomne skaperverket. Til slutt tar vi opp kvartalets tema: Hva 
Gud gjør for å rette opp galskapen.

Ukeoversikt
Hva lærer Bibelen om begynnelsen? Hva slags forhold ønsket Gud å ha til mennes-
kene? Hva var poenget med treet til kunnskap om godt og ondt? Hvilket håp fikk 
Adam og Eva etter at de syndet? 
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B i b e l s t u d i e r  a p r i l  –  j u n i  2 0 2 1 9

Studium 1  /  3. april Søndag

SKILPADDER HELE VEIEN NED. . . 

I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden (1 Mos 1,1). 

En forsker hadde nettopp forelest om planetenes baner rundt solen og solens bane 
rundt sentrum i galaksen, da en gammel dame reiste seg og sa at jorden var en flat 
skive som hvilte på ryggen til en skilpadde. Vitenskapsmannen spurte lattermild om 
hva skilpadden satt på, og hun svarte at den satt på en annen skilpadde. “Hva sitter 
så den skilpadden på?” Hun svarte: “En annen skilpadde,” men før han rakk å spørre 
hva den skilpadden satt på, viftet hun med fingeren sa: “Spar deg, gutten min, det er 
skilpadder helt ned.”

Dette er nok en søt historie om det aller viktigste spørsmålet ved menneskets 
eksistens – universets natur. Hva slags verden lever vi i? Hvorfor er vi her? Hvordan 
kom vi hit? Og hva skal det bli av oss? 

Dette er de mest grunnleggende spørsmålene vi kan stille, for vår forståelse av 
hvem vi er og hvordan vi kom hit, påvirker vår forståelse av hvordan vi lever og 
oppfører oss mens vi er her.

Slå opp til disse tekstene: 1 Mos 1,1; Sal 100,3; Jes 40,28; Apg 17,26; Ef 3,9; Hebr 
1,2.10. Hvordan svarer de på noen av spørsmålene ovenfor? Hva har de felles? 

Det interessante ved 1 Mos 1,1 (og de andre tekstene) er at Gud ikke prøver å bevise 
at han er skaperen. Det argumenteres ikke for det, men sies bare uten noe forsøk 
på å føre bevis. Enten godtar vi det i tro, eller vi gjør det ikke. Ja, tro er den eneste 
måten vi kan akseptere det på, og av en enkel grunn: Ingen av oss var her og så selve 
skapelsen. Det ville jo ha vært umulig for oss å være samtidig som vi ble til. Selv 
sekulære mennesker må bygge på tro slik kreasjonister må det: ingen av oss var der 
og så hendelsen. 

Gud har bedt oss tro på ham som skaper, men ikke uten å gi oss gode grunner til 
det. Det kreves tro uansett hva vi tror på, men skriv ned grunner til at det gir me-
ning å tro på at vi er her fordi en skaper satte oss her av en grunn.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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10 B i b e l s t u d i e r  a p r i l  –  j u n i  2 0 2 1

Mandag Studium 1  /  3. april

I SKAPERENS BILDE (1 MOS 1,27)

Bibelen sier at Gud skapte mennesket – mann og kvinne – “i sitt bilde” (1 Mos 
1,27). Bruk dette og svar:

1. Hva betyr det at Gud skapte oss i sitt bilde? På hvilke måter er vi “i hans bilde”?

2. Sier 1 Mos at Herren skapte noe annet enn menneskene “i sitt bilde”? Hvis ikke: 
Hva sier det oss om vår unike status? Hva kan denne kontrasten lære oss?

3. Hva sier fortellingen ellers om menneskets skapelse som skiller oss fra alt annet 
Gud hadde skapt? Se 1 Mos 2,7.18–25.

Vi må snakke om Gud med menneskers språk, men vi må ikke glemme at han er et 
åndelig vesen (Joh 4,24) med guddommelige egenskaper. Vi kan bare si at vi i vår 
fysiske, mentale og åndelige natur på et vis gjenspeiler skaperen, selv om det er mye 
ved ham som fortsatt er innhyllet i mystikk. Men Bibelen peker på våre åndelige og 
mentale evner, som vi kan utvikle og forbedre. Det er menneskesinnets unike natur 
som gjør at vi kan ha et forhold til Gud som resten av skaperverket ikke ser ut til å 
kunne ha.

Legg også merke til hvordan Gud skapte kvinnen. Både menn og kvinner er skapt 
i Guds bilde. Det er ingenting som antyder at den ene er den andre underlegen. Gud 
skapte dem av samme slags stoff. Han gjorde dem like fra starten og ga dem et spesi-
elt forhold til seg selv. Begge hadde samme mulighet til å utvikle sine gudgitte evner 
til hans ære. 

“Gud selv gav Adam en livsledsager. Han skaffet ham en ‘hjelper som var hans 
like’ — en som passet for ham og som virkelig kunne være ett med ham i kjærlighet 
og sympati. Eva ble skapt av et ribben fra Adam. Det betydde at hun hverken skulle 
herske over ham eller bli underkuet som en mindreverdig. Men hun skulle være en 
jevnbyrdig og bli elsket og beskyttet av ham.” – Alfa og Omega, bind 1, side 24–26 
[PP 46].

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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B i b e l s t u d i e r  a p r i l  –  j u n i  2 0 2 1 11

TirsdagStudium 1  /  3. april

GUD OG MENNESKET SAMMEN (1 MOS 1,28.29)

Legg merke til Guds første ord til menneskene, iallfall det som står i Skriften. Han 
peker på deres evne til å formere seg. Han peker også på jorden, på skaperverket 
og han ber dem fylle det, legge det under seg og herske over det. Han peker også på 
plantene de kan spise. Ifølge Bibelen handler Guds første ord til mannen og kvinnen 
om deres samspill og forhold til den fysiske verden.

Hva sier 1 Mos 1,28.29 om Guds syn på den materielle verden? Er det noe galt i ma-
terielle ting og at vi gleder oss over dem? Hva sier dette om hvordan vi skal forholde 
oss til skaperverket? 

Med disse ordene tar Gud de første skritt mot et forhold til menneskene. Han snak-
ker til dem, gir dem befalinger, sier hva de skal gjøre. Underforstått får de også 
ansvar. Gud har bedt dem om å herske over skaperverket.

Ifølge 1 Mos 1,28 velsignet Gud Adam og Eva. Hva vil det si? Hva sier det om forhol-
det mellom dem og skaperen? 

Gud talte til Adam og Eva som intelligente vesener som kunne besvare hans godhet 
og ha fellesskap med ham. Som skaperverkets barn var Adam og Eva også avhengige 
av velsignelsen og omsorgen fra skaperverkets far. Han sørget for alt de trengte. 
De gjorde ingenting for å fortjene det han ga dem. De fikk bare ting de ikke hadde 
fortjent.

Når vi leser om da mann og kvinne ble skapt, kan vi se sider ved det forholdet 
Gud vil at vi skal ha med ham også etter at synden kom. Se over dagens avsnitt 
og finn paralleller som gjør det lettere å forstå hvordan vi kan forholde oss til 
ham også i vår syndige tilstand. 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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12 B i b e l s t u d i e r  a p r i l  –  j u n i  2 0 2 1

Onsdag Studium 1  /  3. april

VED TREET

“Og Herren Gud ga mennesket dette budet: ‘Du må gjerne spise av alle trærne i 
hagen. Men av treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke spise. For den dagen 
du spiser av det, skal du dø’ ” (1 Mos 2,16.17).

Denne prøven ga Adam og Eva anledning til å oppøve sin frie vilje. Den utfordret 
dem også til å ha en positiv eller negativ holdning til skaperen. Den viser også at 
Gud hadde skapt dem til frie, moralske vesener. For hvorfor hadde han tatt bryet med 
å advare dem mot ulydighet hvis de ikke kunne være ulydige?

“Alt som går forut i kapitlet har banet vei for dette klimakset [1 Mos 2,16.17]. 
Menneskehetens fremtid kretser om dette ene forbudet. Mennesket må ikke forvirres 
med en mengde forbud. De skal bare huske ett eneste bud fra Gud. Ved å begrense 
antallet bud til ett, viser Gud sin nåde. Og for å vise at dette ene budet ikke er van-
skelig, setter Gud det opp mot alt de får lov til: ‘Du må gjerne spise av alle trærne i 
hagen’ ” – H. C. Leupold: Exposition of Genesis (Columbus, OH, 1942), bind 1, side 
127.

Ved å be Adam og Eva om å gjøre hans vilje, sa Gud: Jeg er din skaper, og jeg har 
skapt deg i mitt bilde. Jeg opprettholder livet deres. Jeg har sørget for alt dere behø-
ver for å ha det godt (mat, hjem, livsledsager) og har satt dere til å herske over verden 
under meg. Hvis dere vil bekrefte dette forholdet til meg fordi dere elsker meg, så 
vil jeg være deres Gud, og deres skal være mine barn. Og dere kan bekrefte dette 
forholdet ved ganske enkelt å adlyde dette ene budet.

Vårt forhold til Gud kan bare være ekte og varig hvis vi fritt velger å godta hans 
vilje. Å avvise hans vilje er å si at vi klarer oss uten ham. Da tror vi ikke at vi behø-
ver ham. Dette valget gir oss kunnskap om det onde, og det onde fører til fremmed-
gjøring, ensomhet, frustrasjon og død.

Den prøven Gud stilte Adam og Eva på, gjaldt troskap og tillit. Ville de være tro 
mot sin skaper, som hadde gitt dem det de trengte, pluss en hel verden av gle-
der, eller ville de gå sin egen vei, bort fra hans vilje? Ville de stole nok på ham til 
å ta ham på ordet? Kunnskapens tre om godt og ondt satte deres troskap og tillit 
på prøve. Hvordan møter vi lignende prøver hver dag? Hvordan fungerer Guds lov 
som en parallell til befalingen i 1 Mos 2,16.17?

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Å BRYTE FORHOLDET

Vi tror gjerne på dem vi kjenner og er skeptiske til dem vi ikke kjenner. Det lå i Evas 
natur å tvile på Satan. Alle direkte angrep på Gud ville ha fått henne til å reise bust. 
Hva gjorde Satan for å undergrave Evas naturlige forsvar? (1 Mos 3,1–6).

“Evas overtredelse var beklagelig og fylt av potensiell elendighet for den menneskelige 
familien, men valget gjorde ikke nødvendigvis hele menneskeslekten delaktig i hennes 
overtredelse. Det var Adams bevisste valg til tross for en klar befaling fra Gud – sna-
rere enn hennes – som gjorde synd og død til menneskehetens uunngåelige skjebne. 
Eva ble lurt, det ble ikke Adam.” – The SDA Bible Commentary, bind 1, side 231. 

Som en følge av den åpenbare overtredelsen og tilsidesettelsen av Guds befaling, 
er forholdet mellom Gud og menneskeheten nå ødelagt. Det endret seg fra åpent 
fellesskap med Gud til frykt for hans nærvær (1 Mos 3,8–10). Fremmedgjøring og 
atskillelse kommer i stedet for fellesskap og samvær. Synden kom inn, og alle dens 
vonde følger. Hvis ikke noe ble gjort, hadde menneskene kurs for evig undergang.

Hvilket håp tente Gud midt i tragedien? (se 1 Mos 3,15.)

Guds ord med profetisk håp handler om et fiendskap Gud vil skape mellom slangen 
og kvinnen, mellom hennes avkom og hans avkom. Kvinnens etterkommer vil gi 
Satans hode et dødelig slag, mens Satan bare kan skade Messias’ hæl.

I all hjelpeløsheten skulle Adam og Eva hente håp i løftet om Messias, et håp 
som ville forvandle deres tilværelse, for håpet kom fra Gud. Løftet om Messias og 
om den endelige seieren var vagt uttrykt, men det hevet mørket som synden hadde 
omhyllet dem med. 

Les 1 Mos 3,9, der Gud sier til Adam og Eva: “Hvor er du?” Gud visste godt hvor 
de var. Han ville ikke fordømme dem, men kalte på mennesker som var tynget 
av skyld. Guds første ord til syndere var å gi håp om nåde og barmhjertighet. 
Hvordan prøver Gud ennå å kalle oss til sin nåde og barmhjertighet?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Fredag Studium 1  /  3. april

TIL ETTERTANKE 

Bibelen er full av kall til syndere og frafalne. Se Sal 95,7.8; Jes 55,1.2.6.7; Luk 
15,3–7; Luk 19,10. Hvilke andre finner du? 

Les “Da verden ble til,” “Katastrofen som utløste himmelens beredskap” og 
“Guds redningsaksjon” i Alfa og Omega, bind 1, side 22–51 [PP 40–70]

“Jeg tror det lå en evangelisk preken i disse tre guddommelige ordene da de trengte 
gjennom det tette krattet og nådde rømlingenes ører – ‘Hvor er du?’ Din Gud ønsker 
ikke å miste deg. Han er kommet for å oppsøke deg slik han en dag vil komme i sin 
Sønns person, ikke bare for å oppsøke, men for å frelse det som nå er tapt.” – Charles 
Haddon Spurgeon: The Treasury of the Bible (1962) Old Testament, bind 1, side 11.

  Spørsmål til drøftelse
1.  Det er en vennlig og omsorgsfull Gud som leter etter menneskeheten, så 

hvordan kan vi i dag besvare Faderens og Jesu Kristi kjærlighet? Hvordan 
forventer Gud at vi skal svare?

2.  Ta Bibelens bilde av mennesket som falt fra et høyt sted i skaperverket med 
behov for frelse og sammenlign med utviklingslæren. Hvor er det mest håp, 
og hvorfor?

3.  Hvor viktig er kjærlige forhold for menneskelig lykke? Hvorfor er en god for-
bindelse med Gud nødvendig for et slikt forhold? Drøft den innflytelsen gode 
menneskelige forhold har for foreldre-barn, venn-venn, mann-kone, arbeids-
giver-ansatt, osv.

Sammendrag
Gud skapte oss i sitt bilde, slik at det kunne være et kjærlig fellesskap mellom ham 
og oss. Selv om synden ødela det opprinnelige samholdet, prøver Gud å gjenreise 
forholdet ved hjelp av frelsesplanen. Vi er avhengige av Gud, og livet får bare sin 
sanne betydning og klarhet når vi forener oss med vår skaper.
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JENTER ELLER GUD?
Daniel Amattaeran (29), Trinidad og Tobago

11 år gammel ble Daniel med og så på hip-hop-dansing i Surinams hovedstad Paramarebo. 
Han ble betatt av alle bevegelsene, håndstående og hopping på en hånd. Jentene likte det 

visst også, og han ville at de skulle se ham. Så han lærte å danse, og han ble god til det. Jentene 
flokket seg om ham.

En dag merket han en stemme som talte til ham: «Hva vil du med livet?» Han lurte på om det 
var Den hellige ånd, men han likte det ikke. Han likte å være berømt. «Ikke nå, Gud,» sa han. 
Daniel ville danse til han ble gammel, og så kunne han gå i kirken.

Daniel fikk mareritt hvor han ble angrepet av djevler. En natt drømte han om Jesu gjenkomst. 
Verden sto i flammer og folk løp rundt og ropte. Han våknet med hjertebank. «Jeg er fortapt. Jeg 
må tilbake til Gud.» Men han glemte det.

Årene gikk. Som 19-åring flyttet han inn hos ikke-kristne slektninger mens han studerte. En 
dag så han en DVD på bordet: «Sannheten om hip-hop,» sto det. Daniel så den og ble forbløffet 
over at hip-hop kom fra gangstermiljø og var forbundet med mord og narkotika. Det forvirret 
ham. Han spurte en venn om det var sant. «Nei, og hvem bryr seg?» sa vennen.

Daniel fortsatte å danse, men gikk også i kirken sammen med en adventistvenn. Under en 
møteserie ba predikanten dem som ville bli døpt, om å komme frem. Men hele kroppen skalv, og 
Daniel merket at to stemmer talte til ham. «Vil du oppgi penger, jenter og berømmelse for dette?» 
sa den ene. Den andre sa: «Velg Jesus. Han er veien.» Daniel tenkte på jenter og penger og satte 
seg.

Da han kom hjem, ba han. «Gi meg kraft til å gå frem hvis taleren kommer med en ny appell.»
Neste kveld gjentok det seg. Daniel reiste seg, og hele kroppen skalv. Han ba: «Gud, gi meg 

kraft til å gå frem.» Det var som om noen skjøv ham. Etter et skritt ble det lettere. 
I dag er Daniel 29 år og studerer til pastor. Han kaller seg Facebook-evangelist, for han har 

lagt opp videoer og bibelstudier på Facebook i seks år nå. 24 mennesker er døpt som et resultat. 
«Gud har vært god mot meg, så jeg tar misjon alvorlig,» sier han.

Takk for offeret 13. sabbat for tre år siden. Det gikk til å bygge kirke ved University of South-
ern Carribbean i Trinidad og Tobago, der Daniel studerer. Takk for at dere husker universitetet 
dette kvartalet, da offeret vil gå til å åpne et innflytelsessenter på universitetet der studentene kan 
lære misjonsarbeid.

Se Daniel på YouTube: bit.ly/Daniel-Amattaeran
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Bakgrunnsstoff
1 Mos 9,15; Jes 54,9; 1 Mos 12,1–3; Gal 3,6–9.29; 2 Mos 6,1–8; Jer 31,33.34.

Minnevers
Hvis dere adlyder min røst og holder min pakt, skal dere være min dyrebare 
eiendom framfor alle andre folk; for hele jorden er min (2 Mos 19,5).

Siste ukes studium endte med syndefallet. Denne uken er en oppsummering av hele 
kvartalet, da vi bruker en dag på hver av de første paktene. De var den tids manifes-
tasjoner av den sanne pakten, den som ble beseglet med Jesu blod på Golgata og som 
vi inngår med Herren.

Vi begynner med den pakten Gud opprettet med Noah for å skåne ham og fa-
milien hans for ødeleggelse. Vi går videre til pakten med Abraham, og deretter til 
pakten ved Sinai og det som ble forkynt der. Til slutt ser vi på den nye pakt, den alle 
de andre pekte mot. Alt dette vil vi se nærmere på i ukene som kommer. Dette er 
bare en oversikt.

Ukeoversikt
Hva betyr ordet pakt? Hvilke deler består pakten av? Hva gikk Guds pakt med Noah 
ut på? Hvilket håp ser vi i pakten med Abraham? Hvilken rolle spiller menneskets 
tro og gjerninger i pakten? Er pakten bare en handel, eller har den også andre sider? 
Hva er kjernen i den “nye pakt”? 
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SøndagStudium 2  /  10. april

PAKTENES HOVEDTREKK

“Jeg vil slutte en pakt mellom meg og deg og gjøre deg umåtelig stor” (1 Mos 17,2).

“Det hebraiske ordet for ‘pakt’ (ca. 287 ganger i GT) er berith. Det kan også overset-
tes med ‘testamente’ eller ‘siste vilje.’ Opprinnelsen er uklar, men ordet betyr det 
som bandt to parter sammen. Det ble brukt om mange slags ‘bånd’, både mennesker 
imellom og mellom mennesker og Gud. Det ble brukt der begge parter var men-
nesker, men også der pakten var mellom Gud og mennesket. Den religiøse bruken 
var egentlig en metafor basert på vanlig bruk, men med en dypere konnotasjon 
[mening].” – J. Arthur Thompson: “Covenant (OT),” The International Standard 
Bible Encyclopedia, revidert utgave (1979), bind 1, side 790.

Som ektepakten er også den bibelske pakt både et forhold og en ordning. Som en 
ordning inneholder Bibelens pakt disse grunnelementene:

1. Gud stadfestet paktsløftene med en ed (Gal 3,16; Hebr 6,13.17). 
2. Paktens plikter var lydighet mot Guds vilje uttrykt i de ti bud (5 Mos 4,13). 
3. Midlene som Guds paktforpliktelse oppfylles gjennom, er Kristus og frelses-

planen (Jes 42,1.6).

Se på de tre elementene ovenfor (Guds løfter, vår lydighet og frelsesplanen). Hvor 
ser du disse faktorene i din vandring med Herren? Skriv et avsnitt om hvordan de 
viser seg i livet ditt nå. 

I GT lærte folket om frelsesplanen gjennom offersystemet. Dets symboler lærte 
patriarkene og Israel å tro på frelseren som skulle komme. Gjennom ritualene kunne 
den angrende finne tilgivelse for synd og frihet fra skyld. Paktens velsignelser kunne 
således bevares, og åndelig vekst – gjenreisningen av Guds bilde i livet – kunne 
fortsette, også når menneskene ikke holdt sin del av avtalen.

Det finnes pakter mellom mennesker, men i den hebraiske bibelen handler ordet 
berith om forholdet mellom Gud og menneskeheten. Hva slags forhold vil en slik 
pakt skildre i lys av hvem Gud er og hvem vi er i forhold til ham?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Mandag Studium 2  /  10. april

PAKTEN MED NOAH

“Men med deg vil jeg opprette min pakt. Du skal gå inn i arken, du og dine sønner 
og din kone og dine svigerdøtre sammen med deg”(1 Mos 6,18).

Her opptrer ordet pakt for første gang i Bibelen, og Gud har nettopp fortalt Noah om 
sin beslutning om å ødelegge jorden på grunn syndens store omfang. Ødeleggelsen 
vil komme som en verdensomspennende flom, men Gud oppgir ikke den verden han 
skapte. Han fortsetter å tilby det paktsforholdet han opprettet etter fallet. Det gud-
dommelige “jeg” som tilbyr pakten, er selv basis for at Noah kan være trygg. Gud 
holder sin pakt og lovte å beskytte de familiemedlemmene som var villige til å leve 
et liv overgitt til ham, et forhold som førte til lydighet.

Var pakten med Noah bare ensidig? Husk at tanken om pakten forutsetter mer 
enn én part. Hadde Noah noe ansvar for at avtalen ble holdt? Hva kan vi lære av 
svarene?

Gud forteller Noah at det kommer en oversvømmelse, og verden vil bli ødelagt. 
Men Gud inngår en avtale om å redde Noah og hans familie. Dermed var innsatsen 
ganske høy, for hvis Gud ikke holdt sin del av løftet, ville Noah ha blitt utslettet 
sammen med resten av verden, uansett hva han gjorde. 

Gud sa at han ville inngå en “pakt” med Noah. Ordet innebærer at du vil holde 
det du sier du lover. Det er ikke bare løst snakk. Ordet viser engasjement. Tenk om 
Herren hadde sagt til Noah: “Hør her, verden kommer til å gå under i en forferde-
lig flom. Kanskje redder jeg deg, og kanskje ikke. I mellomtiden skal du gjøre disse 
tingene, så får vi se hva som skjer, men jeg lover ingenting.” Slike uttalelser er ikke 
like forpliktende som det ordet pakt innebærer.

Noen har ment at vannflommen på Noahs tid bare var en lokal flom. I lys av det 
Gud lover i 1 Mos 9,15 (se også Jes 54,9) blir i så fall Guds paktsløfte brutt hver 
gang det kommer en ny lokal flom. Men den kjensgjerning at det ikke har vært 
noen ny verdensomspennende flom, viser gyldigheten av Guds paktsløfte. Kort 
sagt, hva sier dette om at vi kan stole på løftene hans? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TirsdagStudium 2  /  10. april

PAKTEN MED ABRAM

“Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, men den som forbanner deg, skal jeg for-
banne. I deg skal alle slekter på jorden velsignes” (1 Mos 12,3).

Les 1 Mos 12,1–3. Skriv opp løftene Gud ga Abram.

Et av disse løftene er at “I deg skal alle slekter på jorden velsignes” (1 Mos 12,3). 
Hva vil det si? Hvordan ble alle jordens familier velsignet i Abram? Se Gal 3,6–9. 
Hvordan kan du se løftet om Jesus Messias i dette? Se Gal 3,29.

I denne åpenbaringen til Abram lovet Gud ham et nært og varig forhold allerede før 
han nevner noe om å slutte pakt. Direkte henvisninger til Guds pakt kommer senere 
(1 Mos 15,4–21; 1 Mos 17,1–14). For øyeblikket tilbyr Gud et forhold av stor betyd-
ning. Det gjentatte “Jeg vil” i 1 Mos 12,1–3 viser dybden og storheten av Guds tilbud 
og løfte. 

I tillegg får Abram ett enkelt, men krevende bud: “Dra bort.” Han adlød i tro 
(Hebr 11,8), men ikke for å oppnå velsignelsene som var lovt. Hans lydighet var 
troens respons på det kjærlige forholdet Gud ønsket å opprette. Med andre ord trodde 
Abram allerede på Gud, han stolte allerede på Gud og hadde allerede tillit til Guds 
løfter. Det må ha vært slik, ellers ville han ikke ha forlatt familien og forfedrenes 
land for å dra til ukjente steder. Hans lydighet avslørte hans tro for mennesker og 
engler.

Allerede den gang viste Abrams liv forholdet mellom tro og gjerninger. Vi blir 
frelst av tro, en tro som resulterer i lydighetsgjerninger. Løftet om frelse kommer 
først. Så følger gjerningene. Det kan ikke være paktfellesskap og velsignelser uten 
lydighet, men lydigheten er troens svar på det Gud allerede har gjort. Slik tro illus-
trerer prinsippet i 1 Joh 4,19: “Vi elsker fordi han elsket oss først.” 

Les 1 Mos 15,6. Hvordan viser dette hva som er grunnlaget for alle paktsløftene? 
Hvorfor er dette den mest dyrebare av alle velsignelser?

__________________________________________________________________________________________________________________
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Onsdag Studium 2  /  10. april

PAKTEN MED MOSES

Les 2 Mos 6,1–8 og svar på spørsmålene:

1. Hvilken pakt var det tale om? Se 1 Mos 12,1–3. 

2. Hvordan skulle utvandringen være en oppfyllelse av paktsløftene? 

3. Hvilken parallell er det mellom det Gud lovet folket her og det han lovet Noah før 
syndfloden?

Etter utvandringen mottok israelittene pakten på Sinai. Den ble gitt i forbindelse 
med utfrielsen fra trelldom (2 Mos 20,2) og inneholdt bestemmelser om ofringer 
for soning og syndstilgivelse. Derfor var den, som alle Guds pakter en nådens pakt, 
Guds nåde mot sitt folk.

Denne pakten gjentok de viktigste trekkene fra pakten med Abraham: 
1. Guds spesielle forhold til sitt folk (se 1 Mos 17,7.8 og 2 Mos 19,5.6).
2. De skulle bli et stort folk (se 1 Mos 12,2 og 2 Mos 19,6).
3. Lydighet var et krav (se 1 Mos 17,9–14; 1 Mos 22,16–18 og 2 Mos 19,5).
“Legg merke til rekkefølgen her: Først frelser Herren Israel, og så gir han dem sin 

lov som de skal holde. Den samme rekkefølgen gjelder for evangeliet. Kristus frelser 
oss først fra synd (se Joh 1,29; 1 Kor 15,3; Gal 1,4), så lever han sin lov i oss (Gal 
2,20; Rom 4,25; 8,1–3; 1 Pet 2,24). ” – SDA Bible Commentary, bind 1, side 602.

Les 2 Mos 6,7. Hva er det ene som går frem av første del, der Herren sier at de 
skal være hans folk og han deres Gud? Legg merke til dynamikken. De skal være 
noe for Gud, og Gud skal være noe for dem. Gud vil ikke bare forholde seg til 
dem på en spesiell måte, han vil at de også skal forholde seg til ham. Søker ikke 
Herren samme slags forhold til oss i dag? Gjenspeiler den første delen av 2 Mos 
6,7 ditt gudsforhold, eller er du bare en som har navnet i menighetsprotokollen? 
Forklar svaret ditt hvis du svarte ja på den første delen av spørsmålet.

__________________________________________________________________________________________________________________
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TorsdagStudium 2  /  10. april

DEN NYE PAKT (JER 31,31–33)

Dette er første gang GT nevner det som blir kalt “den nye pakt.” Den har med Israels 
hjemkomst fra eksilet å gjøre, og det tales om velsignelsene de vil motta fra Gud. 
Som i alle de andre paktene er det Gud som tar initiativet til pakten, og det er Gud 
som vil oppfylle den ved sin nåde.

Legg også merke til ordbruken. Gud omtalte seg selv som en ektemann for dem. 
Han talte om å skrive sin lov i hjertet, og bruker uttrykk fra pakten med Abraham 
når han sier at han vil være deres Gud, og de vil være hans folk. Som før er ikke 
pakten bare en juridisk bindende avtale. Den er noe mer. 

Les Jer 31,33. Sammenlign dette med 2 Mos 6,7, som beskriver en del av pakten 
med Israel. Og hva er sentralt? Hva vil Gud med sitt folk? 

Les Jer 31,34. Sammenlign med Joh 17,3. Hva er det viktigste Gud gjør og som leg-
ger grunnlaget for dette forholdet? 

I Jer 31,31–34 kan man se både nåde og lydighet, slik som i de tidligere paktene. Gud 
vil tilgi deres synd, Gud vil ha et forhold til dem, og Gud vil utøse sin nåde over 
deres liv. Og folket vil ganske enkelt gjøre hans vilje, ikke mekanisk, men fordi de 
kjenner ham, fordi de elsker ham og vil tjene ham. Dette er essensen i det paktsfor-
holdet Gud vil ha med sitt folk. 

Hvordan forstår du teksten som sier at loven skrives i vårt hjerte? Vil det si at 
loven blir subjektiv og personlig, at den skal tolkes og anvendes slik hvert enkelt 
hjerte synes? Eller betyr det noe annet? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Fredag Studium 2  /  10. april

TIL ETTERTANKE 

Les “Abraham bosetter seg i Kanaan” i Alfa og Omega, bind 1, side 114–125 [PP 
132–144]; “Profeten viser vei” i Alfa og Omega, bind 3, side 295–304 [PK 567–581].

«Det åket som binder oss til tjeneste, er Guds lov. Denne kjærlighetens lov som ble 
åpenbart i Eden og forkynt på Sinai, er i den nye pakt skrevet i vårt hjerte. Den setter 
mennesket i forbindelse med Guds vilje. Hvis vi ble overlatt til å følge våre egne 
tilbøyeligheter og til å gå dit vår egen vilje måtte lede oss, ville vi havne i Satans 
selskap og få hans egenskaper. Derfor leder Gud oss etter sin vilje som er opphøyet, 
edel og høynende. Han ønsker at vi tålmodig og med klokskap skal ta på oss de 
plikter som tjenesten fører med seg. Som menneske bar Jesus selv tjenestens åk. Han 
sa: ‘Min Gud, å gjøre din vilje gir meg glede, din lov er dypt i mitt indre.’ Sal 40,9 
‘For jeg er ikke kommet ned fra himmelen for å gjøre det jeg selv vil, men det han 
vil, han som har sendt meg.’ Joh 6,38. Kjærlighet til Gud og til den falne menneske-
het, og nidkjærhet for hans ære brakte Jesus til jorden for å lide og dø. Dette var den 
dominerende makt i hans liv. Han vil at vi skal følge de samme prinsipper.” – Alfa og 
Omega, bind 4, side 282 [DA 329, 330]

  Spørsmål til drøftelse
1.  Var Guds pakt med Noah, Abram, Moses og oss en fortsettelse av pakten med 

Adam, eller var den noe nytt? Se 1 Mos 3,15; 1 Mos 22,18 og Gal 3,8.16.

2.  Hvorfor er den personlige siden av pakten så viktig? Med andre ord: Man kan 
ha en juridisk bindende avtale, en “pakt” med noen, uten et nært forhold. 
Men en slik ordning er ikke det Gud ønsker for paktsforholdet til sitt folk. 
Hvorfor? Snakk om dette. 

3.  Hvordan er ekteskapet et godt bilde på pakten? Hvor kommer det til kort som 
beskrivelse av Guds pakt?

Sammendrag
Syndens oppkomst skadet det forholdet Gud hadde til menneskene. Nå vil han gjen-
opprette forholdet ved hjelp av en pakt. Denne pakten innebærer både et engasjert 
forhold mellom Gud og oss (som et ekteskap) og en ordning for å redde oss og føre 
oss i harmoni med dens opphavsmann. I sin kjærlighet til oss tar Gud selv initiativet 
til paktsforholdet. Med sine løfter og handlinger søker han å gjøre oss til ett med 
ham.
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10 .  ap r i l10 .  ap r i l

SKYTING FRA BIL
Chenelle Spooner (31), Trinidad og Tobago

31-årige Chenelle hørte knatringen fra automatvåpen under en etterutdanningsdag for lærere 
i Port of Spain.

Lærerne skyndte seg til vinduet i 4. etasje og så en mann som flyktet fra en hvit bil. Alle 
gjemte seg da bilen passerte skolen. Endelig ble det stille, og Chenelle kunne høre skrikene fra 
barna. Hun gråt. Dette var andre gang på sju måneder.

Senere fikk Chenelle vite at to personer, en av dem en gutt, hadde fått overfladiske skuddsår, 
men ingen ble drept. Mange barn hadde fri, slik at lærerne kunne komme på kurs. Lærerne gikk 
for å trøste barna som var igjen, og Chenelle, som hadde ledet opplæringen, forlot skolen. Politiet 
var på plass og ba folk flytte bilene sine. Men hun fikk ikke komme nær sin egen bil. En politi-
mann ble med og viste henne bilen. Vinduene var pepret med hull. Hun hadde bare hatt bilen i to 
år. Den var så ramponert fordi mannen de hadde vært ute etter, hadde gjemt seg bak den.

Den kvelden takket Chenelle Gud for hans beskyttelse. Men dagen etter var det mange kol-
leger som rådet henne til å selge bilen. «Det er djevelsk energi i den,» sa de. Men Chenelle så 
ingen grunn til å selge den.  «Det er ikke bilens skyld,» sa hun. «Vi bør ikke være så opptatt av 
materielle ting. Vi bør tenke på Gud.»

Chenelle tror bilen er et vitnesbyrd om Guds godhet. «Det handler virkelig om at Gud beskyt-
ter oss mens vi bevarer troen og forkynner hans navn i en vanskelig tid,» sa hun.

Takk for offeret for tre år siden da dere var med og bygget kirken på University of the South-
ern Caribbean i Chenelles hjemland Trinidad og Tobago. Takk for at dere husker universitetet 
med offeret 13. sabbat dette kvartalet, da det skal åpnes et «innflytelsessenter» på stedet, slik at 
studentene kan få opplæring i misjonsarbeid.

Se Chenelle på YouTube: bit.ly/Chenelle-Spooner.
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“I kommende slektsledd  
til alle tider”

17. aprilStudium 3
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Bakgrunnsstoff
1 Mos 3,6; 1 Mos 6,5.11; 1 Mos 6,18; 1 Mos 9,12–17; Jes 4,3, Åp 12,17.

Minnevers
Men Noah fant nåde for Herrens øyne (1 Mos 6,8).

Bakterier er planteorganismer vi må ha mikroskop for å se. En enkelt bakterie ser 
ikke større ut enn en blyantspiss selv om den forstørres 1000 ganger. Når de får nok 
varme, fuktighet og mat, formerer bakterier seg ekstremt fort. Noen bakterier deler 
seg ved fisjon: en moden celle deler seg ganske enkelt i to datterceller. Når fisjon 
finner sted hver time, kan en bakterie bli til over 16 mill. nye bakterier på et døgn. 
Etter to døgn har man mange hundre milliarder bakterier.

Dette illustrerer hvor fort ondskapen tiltok etter syndefallet. Folk med høy intel-
ligens, god helse og høy levealder forlot Gud og misbrukte sine krefter i jakten på all 
slags ondskap. Bakterier utryddes med sollys, kjemikalier eller høy varme, men Gud 
demmet opp for det voldsomme opprøret med en verdensomfattende flom.

Ukeoversikt
Hva gjorde synden med Guds skaperverk? Hva kjennetegnet Noah? Hva besto pak-
ten i? Hvordan åpenbares Guds nåde i pakten med Noah før syndfloden? Hva lærer 
Guds pakt med menneskene etter syndfloden om hans kjærlighet til oss?
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SøndagStudium 3  /  17. april

SYNDENS PRINSIPP (1 MOS 6,5)

Etter at Gud hadde skapt, sa han at alt var “svært godt” (1 Mos 1,31). Så kom synden, 
og alt var ikke “svært godt” lenger. Guds skaperverk og dets orden ble tilgriset av 
synden og dens avskyelige følger. På Noahs tid var opprøret fryktelig. Ondskapen 
hersket. Bibelen gir oss ikke mange detaljer, men overtredelsene og opprøret var noe 
som selv en kjærlig, tålmodig og tilgivende Gud ikke kunne akseptere. 

Hvordan kunne det gå så galt så fort? Svaret er kanskje ikke så vanskelig å finne. 
Hvor mange har ikke stilt det samme spørsmålet om sitt eget liv: Hvordan gikk det 
så galt så fort? 

Slå opp til tekstene nedenfor. Noter poenget i dem. Legg merke til hvordan synden 
økte:

1 Mos 3,6 

1 Mos 3,11–13 

1 Mos 4,5 

1 Mos 4,8 

1 Mos 4,19 

1 Mos 4,23

1 Mos 6,2

1 Mos 6,5.11

Tilstanden som er beskrevet i 1 Mos 6,5.11 oppsto ikke i et vakuum. Det hadde en 
forhistorie. Resultatet hadde en årsak. Synden ble stadig verre. Slik er det. Synden er 
ikke som et sår, den har ingen automatisk, innebygd prosess som leger såret. Nei, får 
synden fritt løp, formerer den seg og gir seg ikke før den ender i undergang og død. 
Man trenger ikke forestille seg livet før syndfloden for å se at det er slik. Det skjer 
den dag i dag. 

Ikke rart at Gud hater synd og at synden vil bli utryddet en dag. En rettferdig, 
kjærlig Gud kunne ikke gjøre noe annet med den. 

Men heldigvis vil han redde synderne. Det er det pakten handler om.

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
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Mandag Studium 3  /  17. april

MENNESKET NOAH (1 MOS 6,9)

Midt i historien om verden før syndfloden, skiller mannen Noah seg ut. Se på tek-
sten ovenfor, på de tre ting Bibelen sier om ham. Skriv ned det du mener hvert av 
disse punktene betyr:

1. Han var “en rettferdig mann”

2. Han var “helstøpt”

3. Han “vandret med Gud” 

Noah hadde et frelsende forhold til Gud. Han var en mann som Gud kunne samar-
beide med, en som ville høre på ham, adlyde ham og stole på ham. Derfor kunne 
Herren bruke Noah til å oppfylle sine hensikter, og derfor kalte Peter ham “rettfer-
dighetens talsmann” (2 Pet 2,5). 

Les 1 Mos 6,8. Hvordan hjelper teksten oss å forstå forholdet mellom Noah og Gud?

Ordet nåde forekommer her for første gang i Skriften og har samme betydning som 
i NT, der Guds barmhjertige, ufortjente godhet mot syndere er beskrevet. Noah var 
nok “helstøpt” og “rettferdig”, men han var likevel en synder som hadde behov for 
Guds ufortjente gunst. Slik sett er ikke Noah forskjellig fra enhver som oppriktig 
søker å følge Herren.

Noah trengte Guds nåde slik vi gjør det. Se på ditt eget liv og still deg spørsmå-
let: Kan man si at jeg, som Noah, er “rettferdig”, “helstøpt” og at jeg “vandrer 
med Gud”? Skriv ned begrunnelsen for din oppfatning og, hvis du vil, kan du dele 
den med gruppen på sabbaten.

_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TirsdagStudium 3  /  17. april

PAKTEN MED NOAH

“Men med deg vil jeg opprette min pakt. Du skal gå inn i arken, du og dine sønner 
og din kone og dine svigerdøtre sammen med deg” (1 Mos 6,18).

I dette verset har vi grunntrekkene ved den pakten som Gud inngår med menneske-
heten: Gud og menneskene gjør en avtale. Veldig enkelt.

Likevel er det mer i teksten enn man først tror.
For det første lydighet fra menneskenes side. Gud sier at Noah og hans familie 

skal gå inn i arken. De skal gjøre noe, ellers er pakten brutt. Hvis pakten brytes, 
er det de som taper mest, for de er paktens mottakere. For hva ville ha skjedd med 
Noah og hans familie hvis han hadde sagt nei til Gud og avvist pakten eller hvis han 
hadde sagt ja og så ombestemt seg? 

Gud sier det er “min pakt.” Hva sier det om paktens natur? Hvilken forskjell ville det 
ha gjort hvis Gud hadde kalt den “vår pakt”?

Her ser vi et grunntrekk ved pakten. Ved å opprette “min pakt” med Noah viser Gud 
igjen sin nåde. Han er villig til å ta initiativet for å redde mennesker fra syndens 
følger. Ja, pakten er ikke en slags forening av to like der hver “partner” i pakten er 
avhengig av den andre. Man kan si at Gud “tjener” på pakten, men på en annen måte 
enn menneskene. Han har glede av at de han elsker, skal få evig liv (Jes 53,11). Men 
den gagner ikke ham slik den gagner oss – mottakerne av pakten. 

Her er et bilde: En mann faller over bord fra en båt i et uvær. En person på dekk 
sier at han vil kaste ut en livbøye og hale ham inn. Men mannen i vannet må godta 
sin del av “avtalen”: gripe livbøyen og holde fast i det han har fått. Slik er det også 
med pakten mellom Gud og menneskeheten. 

Hvordan hjelper bildet ovenfor deg å forstå den nåde som uttrykkes gjennom 
pakten? Hvordan hjelper det deg å forstå hva forholdet ditt til Gud må bygge på?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Onsdag Studium 3  /  17. april

REGNBUENS TEGN

“Og Gud sa: ‘Dette tegnet setter jeg for pakten mellom meg og dere og hver levende 
skapning som er hos dere i kommende slektsledd til alle tider: Jeg setter buen min i 
skyene, den skal være et tegn på pakten mellom meg og jorden” (1 Mos 9,12.13).

Regnbuen er et av de vakreste naturfenomenene. Hvem husker ikke barnets første 
undring over den fantastiske buen over himmelen? Selv når vi blir voksne, kan far-
gespillet ta pusten fra oss. Ikke rart at regnbuen brukes som symbol på så mangt: fra 
politiske organisasjoner til kulter, rockeband og reisebyråer. De vakre fargebåndene 
taler fremdeles til hjertet og sinnet.

Og det var jo Guds poeng. 

Hva sa Gud at regnbuen skulle symbolisere? 1 Mos 9,12–17.

Gud sa han ville bruke regnbuen som et tegn på “min pakt” (1 Mos 9,15). Det er 
interessant at han bruker ordet pakt her, for her er pakten ikke som andre steder. Det 
stilles ingen krav til dem som får glede av pakten. Og Guds ord gjelder alle mennes-
ker, “hver levende skapning, alt kjøtt og blod” (1 Mos 9,15) “i kommende slektsledd 
til alle tider” (1 Mos 9,12). Guds ord er universelle, altomfattende, enten man adlyder 
ham eller ikke. Slik sett er ikke begrepet pakt brukt slik det er andre steder i Bibelen 
når vi snakker om forholdet mellom Gud og mennesker.

I hvilken forstand avslører denne pakten også Guds nåde? Hvem tok initiativet til 
denne pakten? Hvem er giveren? 

Pakten nevner ikke forpliktelser fra vår side (Gud forplikter seg til aldri mer å 
ødelegge verden med en vannflom), men hvordan kan det vi vet om hva regnbuen 
symboliserer, påvirke oss til å leve i lydighet mot Gud? Er det noen underfor-
ståtte forpliktelser for oss når vi ser opp mot himmelen og ser regnbuen? Tenk 
på hele sammenhengen for regnbuens opprinnelse og det vi kan lære av den 
historien. 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TorsdagStudium 3  /  17. april

BARE NOAH BLE TILBAKE

“Han utslettet alt som fantes på jorden, fra mennesker til fe, kryp og himmelens 
fugler, alt ble utslettet fra jorden. Bare Noah og de som var med ham i arken, ble 
tilbake” (1 Mos 7,23).

Her er begrepet “resten” nevnt for første gang i Skriften. Det ordet som er oversatt 
“ble tilbake” kommer fra et ord med rotformer som brukes mange ganger i GT der 
tanken om en rest blir nevnt. 

“Men Gud sendte meg i forveien for å la dere bli en rest på jorden, slik at dere 
skal leve og mange bli berget” (1 Mos 45,7). 

“Resten som er på Sion, og som er igjen i Jerusalem, skal kalles hellig, hver og en 
i Jerusalem som er skrevet opp til livet” (Jes 4,3).

“Den dagen skal Herren for annen gang rekke hånden ut for å kjøpe fri resten av 
folket sitt, de som er igjen” (Jes 11,11). 

I alle disse tilfellene er ordene i kursiv knyttet til de lignende ordene “ble tilbake” 
i 1 Mos 7,23.

Se på 1 Mos 7,23 og de andre eksemplene. Hvordan forstår du tanken om en rest 
her? Hva var forholdene som førte til en rest? Hvordan passer pakten med tanken 
om en rest?

På syndflodens tid ble verdens skaper verdens dommer. Den kommende verdens-
dommen reiste spørsmålet om alt liv på jorden – også menneskelivet – ville bli 
ødelagt. Og hvis ikke, hvem ville overleve? Hvem skulle være resten? 

I dette tilfellet var det Noah og hans familie. Og Noahs redning var knyttet til 
Guds pakt med ham (1 Mos 6,18) – en pakt som hadde sitt opphav i og ble gjennom-
ført av en barmhjertig og nådig Gud. De overlevde bare på grunn av det Gud gjorde 
for dem, selv om det var viktig å samarbeide. Uansett kravene til Noah og hans 
trofasthet, var Guds nåde hans eneste håp.

Vi forstår den siste tid som en tid da Gud vil ha en rest (se Åp 12,17). Hvilke pa-
ralleller kan vi lære av historien om Noah som vil hjelpe oss å forberede oss på å 
være en del av resten? Hvordan tar vi beslutninger hver dag som kan påvirke hvor 
vi står når den tiden kommer?

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

BS_BIBELSTUDIER_2-2021.indd   29BS_BIBELSTUDIER_2-2021.indd   29 27.01.2021   10:31:4027.01.2021   10:31:40



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

Fredag Studium 3  /  17. april

TIL ETTERTANKE 

Les “Da himmelens sluser ble åpnet” side 69–82 [PP 90–104] og “Etter storflom-
men” side 83–90 [PP 105–110] i Alfa og Omega, bind 1. 

“Regnbuen er et fysisk naturfenomen og var et godt symbol på Guds løfte om ikke 
å ødelegge jorden igjen med en flom. Siden klimaforholdene på jorden ville være 
helt forandret etter syndfloden og regn ville erstatte den tidligere så gunstige duggen 
for å fukte jorden i de fleste deler av verden, var det nødvendig med noe som kunne 
stille menneskets frykt hver gang regnet begynte å falle. Et åndelig sinn kan se at 
Guds åpenbarte seg i naturfenomener (se Rom 1,20). Således viser regnbuen den 
troende at regnet vil bringe velsignelse og ikke universell ødeleggelse.” – The SDA 
Bible Commentary, bind 1, side 265. 

  Spørsmål til drøftelse
1. “I de dager yrte verden av liv, folket formerte seg, verden brølte som en vill 

okse, og den store guden ble vekket av oppstyret. Enlil hørte støyen og sa til 
gudene i rådet: ‘Menneskets opprør er utålelig, og det er ikke lenger mulig 
å sove på grunn av forvirringen.’ Så gudene ble enige om å utrydde mennes-
ket.” – “The Flood Story” i The Epic of Gilgamesh, overs. N.K. Sanders (1972), 
side 108. Sammenlign denne begrunnelsen for storflommen med Bibelens 
begrunnelse. 

2. Noah gjorde mer enn å advare sin tid om Guds kommende dom. Hensikten 
med advarselen hans var å hjelpe folket å se sitt behov for frelse. Hvorfor er 
sannheten om frelsen så upopulær? Lag en liste og snakk om noe av det som 
hindrer mange i å godta Guds plan for deres frelse. Se Joh 3,19; Joh 7,47.48; 
Joh 12,42.43; Jak 4,4.

 
Sammendrag
Denne uken har vi sett at de paktene Gud inngikk med Noah, er de første som blir 
direkte omtalt i Bibelen. De viser hans nådige interesse for menneskene og hans 
ønske om et frelsende forhold til dem. Gud stadfestet pakten med Noah, og det var 
Noahs troskap mot Gud som vernet ham mot frafallet og reddet ham og hans familie 
fra syndfloden.

“Dette symbolet [regnbuen] skal underbygge troen og tilliten til Gud, for den er 
et tegn på Guds barmhjertighet og godhet mot menneskene; at selv om Gud er blitt 
provosert til å ødelegge jorden i syndfloden, så favner likevel hans barmhjertighet 
hele verden.” – The Story of Redemption, side 71. 
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17 .  ap r i l17 .  ap r i l

GUD TAR IKKE FEIL
Crystal White (32), Trinidad og Tobago

I Karibia er det vanlig å gi barna kallenavn. Crystal Whites søster blir kalt Polly fordi hun er som 
en papegøye og snakker mye. Rochelle er en annen søster, hun blir kalt Mopsy fordi hun er 

tynn som et kosteskaft. En dag kalte Crystals far henne Ugly (stygg) og fortsatte med det.
“Jeg er ikke stygg,” sa hun. “Du er det styggeste barnet jeg har laget,” sa far. Han hadde ti 

barn. Nå følte hun seg stygg. Hun kjempet med depresjon og sulteforet seg så hun skulle bli tyn-
nere. Hver dag studerte hun speilbildet sitt mens tårene rant: “Hvorfor måtte du få så stor panne, 
hvorfor så store tenner, og hvorfor så feit?”

En dag mens hun sto foran speilet og gråt, hørte hun en sang på radioen: “Du må alltid huske 
at du er vakker,” sang musikeren. “Husk at du er underfullt laget, du er et av Herren Jesu Kristi 
barn.” Crystal ble overrasket: “Gud har skapt meg på underfullt vis, men når jeg syter og klager, 
sier jeg jo at han gjorde en feil.” Hun gråt og ba Gud om tilgivelse. Nå var det gledestårer hun 
gråt. 

Crystal bestemte seg for å se seg selv med Jesu øyne heller enn andres øyne. Som 17-åring 
begynte hun for første gang å se seg selv slik Jesus ser henne. Ordene fra Sal 139,14 fikk ny me-
ning, og hun leser dem med glede: “Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget. Underfulle er 
dine verk, det vet jeg godt.» Hun begynte å spise igjen og følte seg ikke lenger verdiløs. Hun har 
noe å leve for. Ingen kunne ta fra henne den gleden Gud gir henne. Når faren kalte henne stygg, 
husket hun at det var slik Gud hadde skapt henne. Og Gud tar ikke feil.

I dag er Crystal 33 år og menighetsleder. Hun liker å fortelle de unge at Gud ikke tar feil. Han 
har en mening med dem, slik han hadde det med henne.

Takk for offeret for tre år siden da dere var med og bygget kirken på University of the South-
ern Caribbean i Chenelles hjemland Trinidad og Tobago. Takk for at dere husker universitetet 
med offeret 13. sabbat dette kvartalet, da det skal åpnes et «innflytelsessenter» på stedet, slik at 
studentene kan få opplæring i misjonsarbeid.

Se Crystal på YouTube: bit.ly/Crystal-White.
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En evig pakt

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

Bakgrunnsstoff
2 Mos 3,14; 1 Mos 17,1–6; 1 Mos 41,45; Dan 1,7; 1 Mos 15,7–18; 1 Mos 17,1–14;  
Åp 14,6.7.

Minnevers
Jeg [Gud] vil opprette min pakt mellom meg og deg [Abraham] og etterkom-
merne dine fra slekt til slekt, en evig pakt: Jeg vil være Gud for deg og etter-
kommerne dine (1 Mos 17,7).

Noen av oss kan huske at vi som barn hadde en sykdom eller et snev av lungebeten-
nelse som gjorde oss veldig syke, med fare for noe enda verre. Gjennom den lange 
febernatten våknet vi fra halvsøvnen og så mor eller far sitte i en stol ved siden av 
sengen i den myke gløden fra nattlyset.

Slik satt Gud, billedlig talt, ved sengekanten til en verden syk av synd da det mo-
ralske mørket falt i århundrene etter syndfloden. Derfor kalte han Abram og planla 
å skape et folk gjennom sin trofaste tjener som han kunne betro kunnskapen om seg 
selv og gi frelse.

Derfor inngikk Gud en pakt med Abram og hans etterkommere som penslet ut 
Guds plan for å redde mennesket fra syndens resultater i større detalj. Han ville ikke 
la verden seile sin egen sjø når behovet for hjelp var så stort. Denne uken vil vi se på 
flere paktsløfter.

Ukeoversikt
Hva er Guds navn? Hva betyr det? Hva var betydningen av navnene Gud ga seg til 
kjenne overfor Abram med? Hvilke navn brukte han om seg selv? Hvorfor endret Gud 
Abrams navn til Abraham? Hvorfor er navn viktige? Hvilke betingelser eller forplikt-
elser var knyttet til pakten?
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SøndagStudium 4  /  24. april

JAHVE OG PAKTEN MED ABRAHAM

Og han sa til ham: “Jeg er Herren, som førte deg ut fra Ur i Kaldea for å gi deg dette 
landet i arv” (1 Mos 15,7).

Navn kan bli rene varemerker. Vi forbinder dem så sterkt med visse egenskaper at 
når vi hører navnet, tenker vi straks på disse egenskapene. Hvilke egenskaper tenker 
du på når du tenker på disse navnene: Albert Einstein, Nelson Mandela, Gandhi eller 
Dorkas? Alle forbindes med visse egenskaper og idealer.

I bibelsk tid hadde navn stor betydning for folk i Midtøsten. “Hebreerne tenkte 
alltid at et navn antydet enten en persons egenskaper eller tankene og følelsene til 
den som ga navnet, eller omstendigheter da navnet ble gitt.” – SDA Bible Commen-
tary, bind . 1, side 523.

Da Gud først inngikk et paktsforhold med Abram, var det under navnet YHWH 
(uttalt Jahve). 1 Mos 15,7 lyder bokstavelig: “Jeg er YHWH som førte deg ut av. ...”

Navnet YHWH forekommer 6828 ganger i GT, men er innhyllet i mystikk. Det 
ser ut til å være en form av verbet hayah, ‘å være’, i så fall betyr det “Den evige”, 
“Den eksisterende”, “Den selveksisterende”, eller ” Den som lever evig.” De gud-
dommelige egenskapene som denne tittelen betegner, ser ut til å være selveksistens 
og troskap. De peker på Herren som den levende Gud og livets kilde, i motsetning til 
hedningenes guder, som ikke hadde noen eksistens utenfor tilbedernes fantasi. 

Gud forklarer selv hva Jahve betyr i 2 Mos 3,14– “JEG ER DEN JEG ER”. Denne 
betydningen uttrykker hans ubetingede eksistens, men den sier også at han hersker 
over fortid, nåtid og fremtid.

Jahve er også Guds egennavn. Jahve sies å være den som førte Abram ut av Ur. 
Dette viser til kunngjøringen av Guds pakt med ham i 1 Mos 12,1–3. Gud vil at 
Abram skal kjenne hans navn, for navnet avslører sider ved hans identitet, natur og 
karakter – og denne kunnskapen kan lære oss tillit til hans løfter (Sal 9,11; Sal 91,14). 

Hvilke kjennetegn ser du for deg straks når du tenker på eller hører navnet 
Jahve? Kjærlighet, godhet og omsorg eller frykt, strenghet og disiplin? Hva ten-
ker du automatisk på når du hører på navnet Jesus?

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Mandag Studium 4  /  24. april

‘EL SHADDAI

“Da Abram var 99 år gammel, viste Herren seg for ham og sa til ham: “Jeg er Gud, 
Den veldige. Lev for mitt ansikt, vær hel i din ferd!” (1 Mos 17,1).

Jahve hadde vist seg for Abraham flere ganger før (1 Mos 12,1.7; 1 Mos 13,14; 1 Mos 
15,1.7.18). I teksten ovenfor viser Jahve seg igjen for Abram (“Herren viste seg for 
ham”) og omtalte seg selv som “Den veldige” – et navn som bare brukes i 1 Mos og 
i Jobs bok. Navnet “den allmektige Gud” består først av ‘El, det navnet på Gud som 
ble brukt av alle semitter. Den eksakte betydningen av Shaddai er ikke helt klar, men 
oversettelsen “den allmektige” eller “den veldige” virker dekkende (se Jes 13,6 og 
Joel 1,15). Tanken bak dette navnet ser ut til å være kontrasten mellom Guds kraft og 
menneskets svakhet og skrøpelighet.

Les 1 Mos 17,1–6, som setter alt i en større sammenheng. Hva sa Gud som ville 
kreve at Abram stolte på Guds kraft? Se vers 6.

En bokstavtro oversettelse av 1 Mos 17,1–6: 
“Jahve viste seg for Abram og sa: ‘Jeg er El-Shaddai; gå foran meg, og vær full-

kommen; og jeg vil inngå min pakt mellom meg og deg og gjøre deg umåtelig stor. ... 
Og du skal være far til en mengde folk, ... og jeg vil gjøre deg svært fruktbar.’ ” Det 
samme navnet er brukt i 1 Mos 28,3, der Isak sier at ‘El-Shaddai vil velsigne Jakob, 
gjøre ham fruktbar og tallrik. 

Et lignende løfte om ‘El-Shaddai står i 1 Mos 35,11; 43,14; 49,25, i tekster som 
antyder Guds rikdom: ‘El, makten og myndighetens Gud, og Shaddai, den uuttøm-
melige rikdoms Gud, rikdom som han er villig til å gi dem som søker ham i tro og 
lydighet. 

Det har blitt sagt at en rose ville lukte like godt med et annet navn. Tanken er 
at navnet ikke betyr noe. Men ville det gi deg håp og tillit hvis Herrens navn var 
“Den svake Gud”? Se på dagens tekst. Bytt ut “Den veldige” med dette navnet. 
Hva ville det ha gjort for din tro og tillit til ham hvis Gud presenterte seg slik for 
oss? Og hvordan kan vi finne trøst i navnet ‘El-Shaddai? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

BS_BIBELSTUDIER_2-2021.indd   34BS_BIBELSTUDIER_2-2021.indd   34 27.01.2021   10:31:4027.01.2021   10:31:40



B i b e l s t u d i e r  a p r i l  –  j u n i  2 0 2 1 35

TirsdagStudium 4  /  24. april

FRA ABRAM TIL ABRAHAM (1 MOS 17,4.5)

Selv om Guds navn har åndelig og teologisk betydning, gjelder dette ikke bare Gud. 
Navn på mennesker i det gamle Midtøsten var ikke bare meningsløse merkelapper, 
slik det ofte er hos oss. Det gjør ikke store forskjellen om du kaller en jente Anne 
eller Kari i dag. Men blant oldtidens semitter hadde navn åndelig betydning. Alle 
navn består gjerne av en frase eller en kort setning som inneholder et ønske eller et 
uttrykk for foreldrenes takknemlighet. F.eks. betyr Daniel “Gud er min dommer”; 
Joel betyr “Jahve er Gud” og Natan betyr “Guds gave.”

Med den betydningen som er knyttet til navn, ble navnet ofte endret for å gjen-
speile en radikal forandring i ens liv og omstendigheter.

Slå opp til disse tekstene. Hvilke situasjoner gjelder de, og hvorfor ble navnene 
endret?

1 Mos 32,28 

1 Mos 41,45 

Dan 1,7 

Det er ikke så vanskelig å forstå betydningen av det en person kalles. Hvis noen 
stadig blir kalt “dumme” eller “stygge”, og hvis det er dette mange mennesker sier 
om dem – kan navnene komme til å farge selvbildet. Ved å gi folk visse navn eller 
endre navnet deres, er det mulig å påvirke selvbildet og dermed også deres oppførsel.
Og da er det ikke så vanskelig å forstå hvorfor Gud endrer Abram til Abraham. 
Abram betyr “Far er opphøyet,” og Gud endret det til Abraham, som betyr “Far til en 
masse mennesker.” Når du ser på paktsløftet der Gud sier: “Jeg vil gjøre deg svært 
fruktbar, ja, gjøre deg til mange folkeslag. Konger skal gå ut fra deg” (1 Mos 17,6), 
gir navneskiftet god mening. Kanskje ville Gud hjelpe Abraham å stole på paktsløf-
tet, som ble gitt til en 99 år gammel mann gift med en gammel kvinne som hittil har 
vært ufruktbar). Kort sagt, Gud gjorde det for å øke Abrahams tro på Guds løfter.

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Onsdag Studium 4  /  24. april

PAKTENS STADIER (1 MOS 12,1.2)

I disse to versene ser vi den første fasen av Guds paktsløfte til Abram (det er tre). 
Gud kom til Abram med en befaling, og så ga han ham et løfte. Gud kom. Her ser vi 
Guds nåde i valget av Abram som den første som inngår i hans spesielle nådepakt. 
Befalingen innebærer en prøve på hans fulle tillit til Gud (Hebr 11,8). Løftet (1 Mos 
12,1–3.7) som ble gitt spesielt til Abrams etterkommere, rommer også et løfte til hele 
menneskeheten (1 Mos 12,3; Gal 3,6–9).

Den andre fasen av Guds pakt med Abram leser vi om i 1 Mos 15,7–18. I hvilke vers 
finner vi noen av de samme trinnene som i den første fasen? 

Gud kommer til mennesket? Vers? 

Kallet til lydighet? Vers?

Guds løfte? Vers?

I det høytidelige ritualet i trinn to kom Herren til Abram og gikk mellom kjøttstyk-
kene. De tre dyrene ble slaktet og delt i to, og de to halvdelene ble lagt mot hverandre 
med plass mellom dem. Fuglene ble drept, men ikke delt. De som inngikk pakten, 
skulle gå mellom de delte stykkene som tegn på evig lydighet mot de bestemmelsene 
som ble høytidelig avtalt. 

Beskriv hva som skjedde under den tredje og siste fasen da Gud inngikk pakten 
med Abraham (se 1 Mos 17,1–14.)

Betydningen av navnet Abraham understreker Guds ønske og plan om å frelse alle 
mennesker. De “mange folkeslag” skulle omfatte både jøder og hedninger. NT viser at 
Abrahams sanne etterkommere er de som har Abrahams tro og stoler på det Messias 
vil gjøre (se Gal 3,7.29.) Så langt tilbake som på Abrahams tid var det Guds plan å 
frelse så mange som mulig, uansett hvilket folk de tilhørte. Slik er det også i dag.

Les Åp 14,6.7, den første engelens budskap. Hvilke paralleller finner du mellom 
det engelen sier og det som skjedde i pakten med Abraham? Hvordan kan spørs-
målet sies å være det samme?

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TorsdagStudium 4  /  24. april

PAKTENS FORPLIKTELSER

“Jeg har utvalgt ham for at han skal pålegge sine sønner og etterkommere å holde 
seg til Herrens vei og gjøre det som er rett og rettferdig. Da kan Herren la Abraham 
få det han har lovet ham” (1 Mos 18,19).

Vi har sett at pakten alltid er en nådepakt, at Gud gjør det for oss som vi ikke kan 
gjøre for oss selv. Pakten med Abraham er ikke noe unntak.

I sin nåde hadde Gud valgt Abraham som sitt redskap til å forkynne frelsesplanen 
for verden. Men Guds oppfyllelse av paktsløftene var knyttet til Abrahams villighet 
til å handle rettferdig og adlyde ham i tro. Uten at Abraham var lydig, kunne ikke 
Gud bruke ham. 

1 Mos 18,19 viser hvordan nåde og lov henger sammen. Det begynner med nåde 
(“Jeg har utvalgt ham”) etterfulgt av at Abraham er en som vil adlyde Herren og 
også få sin familie til å gjøre det. Tro og gjerninger henger nøye sammen her (se Jak 
2,17.)

Legg merke til formuleringen i 1 Mos 18,19, spesielt siste del. Hva står det om 
Abrahams lydighet? Lydighet er ikke et frelsesmiddel, men hvilken betydning får 
det her? Kunne pakten oppfylles uten lydighet? Begrunn svaret. 

Paktens velsignelser kunne ikke nytes eller videreføres uten at visse vilkår ble 
oppfylt av mottakerne. De var ikke nødvendige for å opprette pakten, men de skulle 
være en respons i kjærlighet, tro og lydighet. De skulle vise at det eksisterte et 
forhold mellom menneskene og Gud. Lydighet var midlet til at Gud kunne oppfylle 
paktsløftene til folket. 

Ulydighet som brudd på pakten er utroskap mot et etablert forhold. Når pakten 
brytes, er det ikke betingelsen for at man får den, som brytes, men vilkåret for opp-
fyllelsen.

Kan du i din egen erfaring med Herren se hvorfor lydighet er så viktig? Kan du 
tenke deg eksempler, enten fra Bibelen eller fra egen erfaring, hvor ulydighet 
gjør oppfyllelsen av paktsløftene umulig? Hva er løsningen?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Fredag Studium 4  /  24. april

TIL ETTERTANKE 
Les “Mot ukjent land” i bind 1, side 105–113 [PP 125–131] og “Jøder og hedninger” i 
bind 6, side 134–141 [AA 188–200] av Alfa og Omega.

Regnbuen er et tegn på Guds pakt med Noah. Les 1 Mos 17,10 og se hva tegnet på 
Guds pakt med Abraham var. Omskjærelsen skulle: (1) skille Abrahams ætt fra 
hedningene (Ef 2,11), (2) forevige minnet om Jahves pakt (1 Mos 17,11), (3) fremme 
moralsk renhet (5 Mos 10,16), (4) symbolisere rettferdiggjørelse ved tro (Rom 4,11), 
(5) symbolisere hjertets omskjærelse (Rom 2,29) og (6) være et forbilde på kristen 
dåp (Kol 2,11.12).” – SDA Bible Commentary, bind 1, side 322, 323.

Regnbuen skal være et tegn på Guds løfte til verdens ende, men dette gjelder 
ikke omskjærelsen. Ifølge Paulus mottok Abraham omskjærelsen som et tegn på den 
rettferdigheten han hadde mottatt ved tro på Gud (Rom 4,11). Men gjennom århun-
drene kom omskjærelsen til å stå for frelse ved lydighet mot loven. I nytestamentlig 
tid hadde omskjærelsen mistet sin betydning. Nå er det troen på Jesus Kristus som 
betyr noe, og fører til et nytt liv i lydighet. Les Gal 5,6; Gal 6,15; 1 Kor 7,18.19. 

  Spørsmål til drøftelse
1. Drøft forholdet mellom tro og gjerninger. Kan vi ha det ene uten det andre? 

Hvorfor ikke? 

2. “Fremdeles er det mange som blir prøvd på samme måte som Abraham. De 
hører riktignok ikke Guds stemme direkte fra himmelen, men Herren kal-
ler dem gjennom undervisningen i sitt ord og ved måten han leder dem på. 
Det blir kanskje krevd at de skal oppgi en karriere som gir utsikt til rikdom 
og ære, eller at de skal forlate en hyggelig og fordelaktig omgangskrets og 
skille lag med slekt og venner for å gi seg ut på en sti som tilsynelatende 
bare bringer selvfornektelse, offer og prøvelse. Gud har et verk for dem å 
utføre. Men et makelig liv under innflytelsen fra slekt og venner vil hindre 
utviklingen av nettopp de karaktertrekk som er nødvendig i den gjerning de 
skal gjøre. Så kaller Gud dem bort fra menneskelig påvirkning og støtte, og 
lar dem føle behovet for hans hjelp, slik at de blir avhengige av ham, og han 
kan åpenbare seg for dem. Hvem er beredt til å gi avkall på sine egne planer 
og sine vanlige omgivelser når Gud kaller?” – Alfa og Omega, bind 1, side 106 
[PP 126]. Drøft eventuelle eksempler fra vår tid på slike du kjenner som fulgte 
det samme kallet. 

Sammendrag
Gud kalte Abraham til å ha et spesielt forhold til ham, og åpenbare frelsesplanen for 
verden. 
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GASSBEHOLDEREN EKSPLODERTE
Noelia Southwell (35), Trinidad og Tobago

Noelia var bibelarbeider for en møteserie. Hun holdt på å lage mat til sabbaten før hun skulle 
ut og gi en kvinne et bibelstudium fredag kveld. Hun hørte telefonen gi fra seg en pipelyd 

og snudde seg for å se hvem det var SMS fra. Da smalt det. En stor eksplosjon fylte leiligheten, 
Noelia ble kastet gjennom rommet og landet med ryggen mot veggen. Da hun falt ned fra veggen, 
var det som om en hånd satte henne ned på føttene og skjøv henne gjennom det brennende rom-
met med fast hånd og ut hoveddøren.

Hun ropte på hjelp. Naboene så flammene og ringte etter sykebil. De fikk beskjed om å helle 
vann over Noelia til hjelpen kom, og folk kom med bøtter. Noelia var glad for vannet. Huden 
føltes som den brant. Hun hadde annengrads forbrenninger. 

Sykebilen kjørte henne til en klinikk i nærheten, der hun kunne bli stabilisert. Da legen fikk 
høre at en gassbeholder hadde eksplodert mens hun laget mat, utbrøt han: «Hvordan kan hun 
være like hel? Hun skulle ha vært død. Ingen overlever når en gassbeholder eksploderer.» Noelia 
hørte det hele og takket Gud for livet.

Noelia ble overført til sykehuset, og sent den kvelden ba en venn henne med hjem. Smertene 
var fremdeles fryktelige, men menighetsmedlemmer kom og ba for henne og sang sanger. Da sab-
baten var over, kunne ikke Noelia gå lenger. Beina hadde svulmet opp som ballonger. 

Det neste halvåret byttet kvinnene i menigheten på å passe henne om dagen. Pastorer kom og 
ba. Hun ble fort bedre. Etter halvannen måned kunne hun gå igjen, og snart var hun sitt gamle jeg. 
Legen var forundret over hvor fort huden leget.  «Du er heldig,» sa hun. «Jeg tror ikke på flaks,» 
sa Noelia. «Jeg tror det er en velsignelse fra Gud. Han har hørt medlemmenes bønner.»

Noelias gudsforhold endret seg. Hun stolte mer på ham nå. Hun sluttet å bekymre seg for hver-
dagens problemer. Gud hadde en hensikt med å redde henne, så hun kunne stole på ham.

Ni måneder etter ulykken overga den kvinnen som hun skulle besøke den kvelden, seg til 
Jesus. I dag er Noelia en av lederne ved et innflytelsessenter for ikke-kristne religioner i Trinidad 
og Tobago. «Ingenting kan hindre meg i å gjøre det Gud vil,» sa Noelia.

Takk for offeret for tre år siden da dere var med og bygget kirken på University of the 
Southern Caribbean i Chenelles hjemland Trinidad og Tobago. Takk for at dere husker 
universitetet med offeret 13. sabbat dette kvartalet, da det skal åpnes et «innflytelsessenter» på 
stedet, slik at studentene kan få opplæring i misjonsarbeid.

Se Noelia på YouTube: bit.ly/Noelia-Southwell.
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Barn av løftet
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Bakgrunnsstoff
1 Mos 15,1–3; Jes 25,8; 1 Kor 2,9, Åp 22,1–5; 1 Pet 2,9; 1 Mos 11,4; 1 Mos 12,2.

Minnevers
Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende (Matt 28,20).

En far og hans ti år gamle datter tilbrakte ferien ved kysten. En dag tok de en svøm-
metur i sjøen, og selv om begge var gode svømmere, kom de bort fra hverandre 
et stykke fra land. Faren skjønte at de ble drevet til sjøs av tidevannet og ropte til 
barnet: ‘Jeg svømmer i land etter hjelp. Legg deg på ryggen hvis du blir sliten. Du 
kan flyte hele dagen på den måten. Jeg kommer og henter deg.’

Snart var det mange som lette, og båter hastet over vannet på jakt etter en liten 
jente. Hundrevis av mennesker på land hadde hørt nyheten og ventet spent. Det gikk 
fire timer før de fant henne, langt ute, men hun fløt rolig på ryggen og var slett ikke 
redd. Jubel og gledestårer møtte redningsmannskapene da de kom i land, men barnet 
tok det hele med ro. Hun var forundret over alt oppstyret og sa: ‘Far sa at jeg kunne 
flyte hele dagen på ryggen og at han ville komme og hente meg, så jeg bare svømte 
og fløt, for jeg visste at han ville komme.’ ”– HMS Richards: “When Jesus Comes 
Back,” Voice of Prophecy News, mars 1949, side 5.

Ukeoversikt
Hvorfor kalte Gud seg selv Abrams skjold? Hvordan skulle “alle familier på jorden” 
bli velsignet gjennom Abraham? Hva er det største paktsløftet av alle? 
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DITT SKJOLD

“Etter at dette hadde hendt, kom Herrens ord til Abram i et syn: ‘Vær ikke redd, 
Abram! Jeg er ditt skjold. Lønnen din skal bli stor!’ ” (1 Mos 15,1).

Les 1 Mos 15,1–3. Tenk på sammenhengen. Hvorfor er det første Herren sier til 
Abram “Vær ikke redd” ? Hva hadde Abram å frykte? 

Det interessante er at Herren sier til Abram at “Jeg er ditt skjold.” Det person-
lige pronomenet viser at det er et personlig forhold. Gud vil forholde seg til ham 
individuelt. 

Beskrivelsen av Gud som et “skjold” er benyttet for første gang i Bibelen, og det 
er eneste gang Gud bruker den til å åpenbare seg selv. Andre tekster bruker ordet om 
Gud (5 Mos 33,29; Sal 18,31; Sal 84,12; Sal 144,2). 

Hva betyr det når Gud sier at han er en persons skjold? Betydde det noe for Abram 
som det kanskje ikke betyr for oss? Kan vi kreve dette løftet for oss selv? Betyr det 
at ingenting vil skade oss? Hvordan er Gud et skjold? Hvordan forstår du bildet? 

“Kristus nærer ikke en overfladisk interesse for os, men en interesse, der er stærk-
ere end den, en moder føler for sit barn. ... Vor Frelser har købt os ved menneskelig 
lidelse og smerte, gennem krænkelser, skam, mishandling, spot, forkastelse og død. 
Han våger over dig, du ængstelige Guds barn. Han vil gøre dig tryg ved sin bes-
kyttelse. ... Vor menneskelige naturs svaghed vil ikke spærre os adgangen til den 
himmelske Fader, thi Han, Kristus, døde for at gå i forbøn for os.” – Guds sønner og 
Guds sønner og døtre, 11. mars [SD 77].

Ytre sett hadde Rolando vært en trofast kristen. Så døde han uventet. Hva 
skjedde med Gud som hans skjold? Eller skal vi forstå tanken om Gud som vårt 
skjold på en annen måte? Forklar. Hva lover Gud alltid å beskytte oss mot? (se 1 
Kor 10,13.) 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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MESSIAS-LØFTET: 1. DEL 

“I deg og din ætt skal alle slekter på jorden velsignes” (1 Mos 28,14).

“Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet” (Gal 3,29).

Gud sa at i Abrahams ætt, hans avkom, ville alle folkeslag bli velsignet (se også  
1 Mos 12,3; 1 Mos 18,18; 1 Mos 22,18). Paktsløftet gjentas fordi det er det viktigste 
av alle løftene og det mest varige. Det var også et løfte om israelsfolkets oppkomst, 
for gjennom dem ville Gud lære “alle slekter på jorden” om den sanne Gud og hans 
frelsesplan. Men løftet får sin fulle oppfyllelse i Jesus Kristus, som var av Abrahams 
ætt. På korset betalte han for syndene til “alle slekter på jorden.” 

Tenk på paktsløftet etter syndfloden (der Gud lovte ikke å ødelegge verden med 
vann igjen). Hvilken glede ville vi ha hatt av det uten løftet om frelsen i Jesus? Hva 
ville Guds andre løfter være verd uten løftet om evig liv i Kristus? 

Hvordan forstår du tanken om at “alle slekter på jorden” skulle bli velsignet i 
Abraham, i Jesus? Hva vil det si?

Paktens løfte om verdens frelser er utvilsomt det største av alle Guds løfter. 
Frelseren selv blir middelet som oppfyller paktens forpliktelser og realiserer alle de 
andre løftene. Alle som gjør seg til ett med ham, enten de er jøder eller hedninger, 
regnes som Abrahams sanne familie og er arvinger ifølge løftet (Gal 3,8.9.27–29) – 
løftet om evig liv i en syndfri verden der ondskap, smerte og lidelse aldri vil oppstå 
igjen. Kan du tenke deg et bedre løfte?

Hva er det med løftet om evig liv i en verden uten synd og lidelse som tiltaler 
oss? Kan det tenkes at vi lengter etter det fordi det er dette vi ble skapt for og at 
vi lengter etter alt som er grunnleggende for vår natur?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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MESSIAS-LØFTET: 2. DEL

“For å nyte sann lykke må vi reise til et land veldig langt borte, og til og med ut av 
oss selv,” skriver Thomas Browne.

Disse ordene ble skrevet på 1600-tallet. Er du enig? Les det i lys av 1 Tess 4,16–18 
og Åp 3,12. 

Augustin skrev om menneskets tilstand: “Dette livet – hvis et liv som er så fullt av 
store onder kan kalles et liv – vitner om at menneskeheten har vært fordømt helt fra 
starten. Tenk først på den forferdelige avgrunnen av uvitenhet som all vranglære 
strømmer fra og sluker Adams sønner i et mørkt basseng som ingen unnslipper uten 
slit og tårer og frykt. Ta så vår kjærlighet til alt det som er så forfengelig og giftig 
og avføder så mye hjertesorg, problemer, smerte og frykt; slik vanvittig glede over 
uenighet, strid og kriger; slik svindel og tyveri og ran; slik troløshet og stolthet, 
misunnelse og ambisjon, mord og drap, grusomhet og villskap, lovløshet og begjær; 
alle de urenes skamløse lidenskaper – hor og utroskap, incest og unaturlige synder, 
voldtekt og utallige andre urenheter som er for fæle til at man nevner dem; synd mot 
religion – helligbrøde og kjetteri, blasfemi og mened; urett mot våre naboer – bak-
vaskelse og juks, løgn og falskt vitnesbyrd, vold mot person og eiendom; urettferdige 
domstoler og all annen elendighet og sykdom som fyller verden, men unnslipper 
oppmerksomheten.” – Augustin av Hippo: The City of God, Gerald G. Walsh, S.J. 
overs. (New York , 1958), 2. bok, kap. 22, side 519. 

Dette sitatet er dekkende for de fleste moderne byer i dag, men han skrev for over 
1500 år siden. Mennesket har ikke forandret seg stort, og det er derfor folk ønsker en 
vei ut. 

Det ser mørkt ut nå, men heldigvis er fremtiden lys takket være det Gud gjorde 
for oss gjennom Jesu liv, død, oppstandelse og tjeneste som øversteprest. Han er 
oppfyllelsen av paktsløftet til Abraham om at i hans ætt vil alle slekter på jorden bli 
velsignet. 

Les sitatet fra Augustin igjen. Beskriv den triste situasjonen i verden i dag. Se 
også på bibeltekster du kan finne som taler om det Gud har lovet oss i Jesus 
Kristus (f.eks. Jes 25,8; 1 Kor 2,9; Åp 22,2-5). Tenk på disse løftene. Gjør dem til 
dine. Først da kan du virkelig forstå hva pakten går ut på.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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ET STORT OG MEKTIG FOLK. . . .

Gud lovte ikke Abraham bare at i ham ville alle slekter på jorden bli velsignet; Gud 
ville også gjøre ham til “et stort og mektig folk” (1 Mos 18,18; se også 1 Mos 12,2; 
1 Mos 46,3). Det er et veldig løfte til en som var gift med en kvinne som var for 
gammel til å få barn. Mens Abraham var uten etterkommere, lovte Gud ham både 
sønn og stor slekt.

Løftet ble ikke fullt ut oppfylt i Abrahams tid. Verken Isak eller Jakob så det skje. 
Gud gjentok det for Jakob, med et tillegg om at løftet ville bli oppfylt i Egypt (1 Mos 
46,3), og selv det fikk ikke Jakob se. Men til slutt ble løftet oppfylt. 

Hvorfor ville Gud skape et spesielt folk av Abrahams ætt? Var han opptatt av å få 
enda et land med et bestemt etnisk opphav? Hva skulle hensikten med folket være? 
Les 2 Mos 19,5.6; Jes 60,1–3; 5 Mos 4,6–8, og skriv svaret på linjene nedenfor:

Alt tyder på at Gud ville dra verdens folk til seg selv gjennom Israels vitnesbyrd, for 
med hans velsignelse ville det bli et lykkelig, sunt og hellig folk. Et slikt folk ville 
åpenbare den velsignelsen som følger av lydighet mot skaperens vilje. Folkemassene 
på jorden ville ønske å tilbe den sanne Gud (Jes 56,7). Dermed ville alles oppmerk-
somhet bli rettet mot Israel, deres Gud og Messias, som skulle komme i deres midte, 
verdens frelser. 

“Israels barn skulle beslaglegge hele det landområdet som Gud hadde bestemt for 
dem. De nasjonene som nektet å dyrke og tjene den sanne Gud, skulle bli fratatt sin 
eiendom. Men Guds plan gikk ut på at mennesker også her skulle bli ledet til ham. 
Det skulle skje ved at Israels barn viste dem hans sanne karakter. Til hele verden 
skulle evangeliets innbydelse gå ut. Gjennom undervisningen om offertjenesten 
skulle Kristus løftes opp for nasjonenes øyne, og alle de som ville se på ham, skulle 
leve.” – Ord som lever (2006), side 206, 207 [COL 290].

Kan du se noen paralleller mellom det Gud ville gjøre gjennom Israel og det han 
vil gjøre gjennom vår menighet? Hva er i så fall disse parallellene? Les 1 Pet 2,9.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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“GJØRE NAVNET DITT STORT”

“Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. Du 
skal bli til velsignelse” (1 Mos 12,2).

I 1 Mos 12,2 lover Gud å gjøre Abrams navn stort – han vil gjøre ham berømt. 
Hvorfor ville Gud gjøre dette for en synder, om han er aldri så lydig og trofast? Hvem 
fortjener et “stort” navn? (se Rom 4,1–5; Jak 2,21–24.) Tildelte Gud Abram storhet 
som en personlig gunst, eller var det noe mer? Forklar.

Sammenlign 1 Mos 11,4 med 1 Mos 12,2. Hva er forskjellen mellom de to tekstene? 
Hvordan står den ene for “frelse ved gjerninger” og den andre “frelse ved tro”? 

Kristi verk for oss er frelsesplanens eneste grunnlag, men vi – som har fått Guds 
nåde – har en oppgave. Vårt frie valg er viktig. Tidenes drama, kampen mellom 
Kristus og Satan, utspiller seg i og gjennom oss. Både mennesker og engler følger 
med på hva som skjer med oss i konflikten (1 Kor 4,9). Så hvem vi er, hva vi sier og 
gjør, har følger som kan sies å gi gjenklang i hele universet. Med ord, handlinger 
og holdninger kan vi gi ære til Gud, som har gjort så mye for oss, eller vi kan føre 
skam over ham og hans navn. Da Herren fortalte Abraham at han ville gjøre navnet 
hans stort, mente han ikke det verden forstår med en som har et stort navn. Det som 
gjør et navn stort i Guds øyne, er karakter, tro, lydighet, ydmykhet og kjærlighet til 
andre, trekk som verden ofte respekterer, men det er ikke slikt verden gjerne forbin-
der med et stort navn. 

Se på noen av dem som har “store” navn i verden i dag, enten de er skuespillere, 
politikere, kunstnere, rike eller hva som helst. Hva har gjort dem berømte? Se så 
på Abrahams storhet. Hva sier dette oss om hvor fordreid verdens oppfatning av 
storhet er? Hvor mye av denne verdslige holdningen påvirker vårt syn på storhet?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE 

Les “Abraham bosetter seg i Kanaan”, side 114–125 [PP 132–144] og “Lydighet – et 
tegn på tro” side 126–137 [PP 145–155] i Alfa og Omega, bind 1. 

“Det var ingen lett prøve Abraham måtte gjennomgå, og ikke noe lite offer som ble 
krevd av ham. ... Men han nølte ikke med å følge kallet. Han stilte ingen spørsmål 
om landet som var lovt .... Gud hadde talt, og hans tjener måtte være lydig. Det beste 
sted på jorden for ham var der Gud ønsket han skulle være.” – Alfa og Omega, bind 
1, side 114 [PP 126].

Da Abram kom inn i Kana’an, viste Gud seg for ham og gjorde det klart at han 
skulle oppholde seg i landet som hans etterkommere skulle få (1 Mos 12,7). Gud 
gjentok løftet flere ganger (se 1 Mos 13,14.15.17; 1 Mos 15,13.16.18; 1 Mos 17,8;  
1 Mos 28,13.15; 1 Mos 35,12). Omlag 400 år senere ble løftet oppfylt (1 Mos 
15,13.16), da Gud sa at han ville føre Israel ut av Egypt og til et land som flyter med 
melk og honning (2 Mos 3,8.17; 2 Mos 6,8). Gud gjentok løftet for Josva (Jos 1,3), og 
på Davids tid ble det delvis, men ikke helt, oppfylt (1 Mos 15,18–21; 2 Sam 8,1–14;  
1 Kong 4,21; 1 Krøn 19,1–19).

Les så Hebr 11,9.10.13–16. Versene gjør det klart at Abraham og de andre trofaste 
patriarkene så på Kana’an som et symbol for Guds frelste folks endelige hjem. I en 
syndig verden er ikke noe hjem permanent. Livet er flyktig, “bare røyk, synlig en 
kort stund og så borte” (Jak 4,14). Som Abrahams åndelige etterkommere må vi 
også innse at “her på jorden har vi ingen by som består; vi lengter etter den som skal 
komme” (Hebr 13,14). Vissheten om det fremtidige livet med Kristus holder oss oppe 
i en verden med forandring og forfall. 

  Spørsmål til drøftelse
1. Hva bør Guds løfte om en ny jord ha for vår kristne erfaring? (Se Matt 5,5; 2 

Kor 4,17.18; Åp 21,9.10; Åp 22,17.)

2. “Sann storhet skulle følge av overholdelse av Guds befalinger og samarbeid 
med hans guddommelige hensikt.” – SDA Bible Commentary, bind 1, side 
293. Drøft hva denne uttalelsen betyr. 

Sammendrag
Løfter! De er så dyrebare for den troende! Vil de bli oppfylt? Troen svarer JA.
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DET ER GUD
Shinell Davis (29), Trinidad og Tobago

Søsteren min, Shakira, klaget over ryggsmerter etter å ha falt på trappen utenfor huset vårt i 
Morveant. Vi ga henne smertestillende, men smertene ble ikke borte. På sykehuset fant de ut 

at hun hadde kreft og måtte opereres.
Shakira var likevel glad og prøvde å være den gladeste på sykehuset. Legene likte henne, og 

etter et år ble hun erklært kreftfri. Men etter noen måneder kom kreften tilbake, og hun måtte ope-
reres på ny. Hun døde etter en måned. 

Fire måneder senere hovnet mors fot opp. Legene mente at hun var nedfor fordi Shakira var 
død og sa at hun trengte psykologhjelp. Mor nektet, og et halvt år senere døde hun.

Tapet av mor og Shakira var fælt, men det ble verre. En fetter besøkte meg ofte og prøvde å 
oppmuntre meg. Et halvt år senere døde han i en bilulykke.

Så døde kjæresten min i en svømmeulykke. Da jeg fikk beskjeden, kunne jeg ikke tro det. Jeg 
husket min søster, mor og fetter, og nå var kjæresten min død. Jeg hylte og skrek.

Jeg ringte sjefen og meldte avbud til en tilstelning fordi jeg skulle identifisere kjæresten min. 
Sjefen ba meg vente på Marc, nevøen hennes. “Han henter deg,” sa hun. 

Da jeg fikk se kjæresten min død, mistet jeg livsgnisten. Fire måneder senere spontanaborterte 
jeg. Livet var mørkt, men Marc var et lyspunkt. Han kom hver dag og leste fra Bibelen for meg.

En dag tok Marc meg med hjem til foreldrene sine. Faren lyttet til min sorg og ga meg telefon-
nummeret sitt. “Ring hvis du trenger noen å snakke med,” sa han. “Ta den tiden du trenger. Gud 
har en mening med deg.”

Etter det ble jeg ofte med Marc hjem. Jeg likte å høre dem snakke om Gud, og en dag ba jeg 
om å få bli med dem i kirken. “Ja visst,” sa de. 

Jeg ble med i kirken, og ettersom ukene gikk, ble jeg gladere. Smerten ga seg etter hvert. Jeg 
leste Bibelen og bibelstudieheftet. En sabbat talte predikanten om dåp. Jeg reiste meg da appellen 
kom. Det gjorde også Marc. 

Senere fikk jeg vite at Marc hadde vært borte fra kirken i fem år og hadde begynt å komme 
igjen da jeg ba om å få komme. Marc og jeg ble døpt samme dag og giftet oss elleve måneder 
senere. 

Det hender at folk sier: “Du vet ikke hva jeg går gjennom.” Så får de høre min historie og spør: 
“Hvordan har du overlevd?” Jeg svarer: “Det er Gud. Han ga meg et nytt liv.”  

Offeret 13. sabbat dette kvartalet skal bidra til et «innflytelsessenter» på University of South-
ern Caribbean i Trinidad og Tobago, slik at studentene kan få opplæring i misjonsarbeid.

Se Shinell på YouTube: bit.ly/Shinell-Davis
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8. maiStudium 6

Bakgrunnsstoff
Esek 16,8; 5 Mos 28,1.15; Jer 11,8; 1 Mos 6,5; Joh 10,27.28; Gal 3,26–29;  
Rom 4,16.17.

Minnevers
Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som 
Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra 
mørket og inn i sitt underfulle lys (1 Pet 2,9).

I en liten by stoppet klokken i gullsmedens vindu en dag kvart på ni. Mange hadde 
vært avhengige av denne klokken for å vite tiden. Denne morgenen kikket folk i 
vinduet og så at den bare var kvart på ni; barn på vei til skolen ble forbauset over 
at de ennå hadde tid å slå i hjel. Mange var sent ute den dagen fordi en liten klokke 
i gullsmedens vindu hadde stoppet.” – Fritt etter C. L. Paddock: God’s Minutes 
(Nashville, TN, 1965), side 244.

En god fremstilling av det gamle Israels dårlige eksempel. Gud satte Israel “midt 
blant folkeslagene” (Esek 5,5) – i det strategiske brohodet mellom tre kontinenter 
(Afrika, Europa og Asia). De skulle være verdens åndelige “klokke.” 

Israel stoppet slik klokken i gullsmedens vindu gjorde det. Likevel var det ikke en 
total fiasko; for den gang som nå hadde Gud sin trofaste rest. Studiet denne uken ser 
på hvem Guds sanne Israel er og hvilken oppgave det har til alle tider, også vår egen.

Ukeoversikt
Hvilke paktsløfter ga Gud Israel? Hvilke betingelser hørte med? Hvor godt holdt 
folket seg til disse løftene? Hva skjedde når de var ulydige?

Abrahams ætt

48 B i b e l s t u d i e r  a p r i l  –  j u n i  2 0 2 1
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“FREMFOR ALLE MENNESKER. . . . ”

“For du er et hellig folk for Herren din Gud. Blant alle jordens folk har Herren din 
Gud valgt deg til å være hans folk, hans dyrebare eiendom” (5 Mos 7,6).

Det er helt tydelig: Gud hadde valgt hebreerne som sine spesielle representanter på 
jorden. Ordene “dyrebare eiendom” i verset ovenfor er segullah, og kan bety “høyt 
verdsatt eiendom” eller “spesiell skatt.” Det er viktig å huske at dette valget var Guds 
handling og et uttrykk for hans nåde. Det var ikke noe ved folket selv som gjorde 
dem fortjent til denne nåden. Det kunne det ikke være, for nåde er alltid ufortjent. 

Les Esek 16,8. Hvordan hjelper det oss å forstå at Gud valgte Israel?

“Hvorfor valgte Jahve Israel? Det var ubegripelig. Det var en liten gruppe mennesker 
uten noen stor kultur eller prestisje. Det hadde ingen spesielle personlige egenskaper 
som kunne begrunne et slikt valg. Valget var bare Guds . ... Selve årsaken til valget 
lå i den guddommelige kjærlighets mysterium. Likevel er det et faktum at Gud 
faktisk elsket Israel og valgte dette folket. Dermed holdt han løftet til fedrene. ... 
Folket ble valgt i kraft av Jahves kjærlighet til dem. Israelittene hadde kommet ut av 
slaveri i Egypt da Jahve viste sin makt. Hvis folket kunne forstå disse store sann-
hetene, ville de innse at de virkelig var et hellig og spesielt verdsatt folk. Hvis folket 
sa farvel til en så opphøyd status, var det ytterst klanderverdig.” – J. A. Thompson: 
Deuteronomy (London, 1974), side 130, 131.

Ifølge Guds plan skulle israelittene være både et kongerike og et presterike. I en 
ond verden skulle de være konger ved å seire over syndens rike både moralsk og 
åndelig. Som prester skulle de komme Gud nær i bønn, lovprisning og i ofringer. 
Som mellomledd mellom Gud og hedningene skulle de være lærere, forkynnere og 
profeter, og de skulle være et eksempel på et hellig levnet.

Se på ordene i verset for i dag, der Gud sier at de skulle være “over alle jordens 
folk.” (Eng. overs., den norske har “blant”.) Hva tror du dette “over” betyr i lys av 
Bibelens lære om ydmykhet og faren for stolthet? På hvilke måter skulle de være 
“over” alle jordens folk? Bør vi også ta denne tanken til oss som en menighet? 
Hvordan, i så fall? 

__________________________________________________________________________________________________________________
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AVTALE OM LAND (1 MOS 35,12)

Løftet om at israelittene skulle få et land, ble først gitt til Abraham og deretter 
gjentatt for Isak og Jakob. På dødsleiet gjentok Josef løftet (1 Mos 50,24). Men Gud 
fortalte Abraham at det ville gå 400 år før hans ætt skulle ta landet i eie (1 Mos 
15,13.16). Oppfyllelsen av løftet begynte på Moses’ og Josvas tid. Moses gjentok 
Guds befaling: “Se, jeg har lagt landet åpent for dere. Gå og innta landet” (5 Mos 
1,8).

Les 5 Mos 28,1.15. Hva er underforstått? De ville få landet som en del av pakten. En 
pakt innebærer forpliktelser. Hvilke forpliktelser hadde Israel? 

Den første delen av 5 Mos 28 skisserer velsignelsene Israel ville motta hvis de 
fulgte Guds vilje. Den andre delen av kapitlet tar for seg forbannelsene som ville 
ramme dem hvis de ikke gjorde det. Forbannelsene kom “i stor grad, men ikke helt, 
ved at man ganske enkelt lot synden føre til sine egne onde resultater. ... ‘Den som 
sår i sitt eget kjøtt, høster fordervelse av kjøttet’ (Gal 6,8). Som vannet ikke slut-
ter å renne før det har funnet sitt nivå; som en klokke ikke vil slutte å gå før den er 
tom for strøm; som et tre ikke kan annet enn å gi sin egen frukt; slik fører synden 
til et naturlig resultat, og ‘det fører til død’ (Rom. [6:] 21).” – Fritt etter The Pulpit 
Commentary: Deuteronomy, H. D. M. Spence og Joseph S. Exell, red. (Peabody, 
MA, 1890), bind 3, side 439.

Det var mange løfter om land, men de ble gitt på betingelser. De kom som en del 
av en pakt. Israel måtte holde sin del av handelen, ellers kunne løftene oppheves. 
Herren gjorde det mer enn en gang klart at landet ville bli tatt fra dem hvis de var 
ulydige. Les 3 Mos 26,27–33. Det er vanskelig å forestille seg hvordan Gud kunne ha 
talt tydeligere. 

Som kristne ser vi frem til å motta og beholde himmelen og jorden som blir 
skapt på ny. De er lovt oss, akkurat som det jordiske landet ble lovt hebreerne. 
Forskjellen er at når vi først har kommet dit, er det ingen fare for at vi mister det 
igjen (Dan 7,18). Likevel er det betingelser for at vi kan komme dit. Hvordan for-
står du disse betingelsene, i lys av frelsen ved tro alene?

__________________________________________________________________________________________________________________
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ISRAEL OG PAKTEN

“Men de ville ikke høre, vendte ikke øret til. Alle fulgte sitt onde og egenrådige 
hjerte. Da lot jeg alle ordene i denne pakten komme over dem, den pakten jeg hadde 
befalt at de skulle holde, men som de ikke holdt” (Jer 11,8).

Se på teksten ovenfor. Gud sier at han vil la “alle ordene i denne pakten” komme 
over dem. Men han snakker om noe negativt! Vi pleier å tenke på pakten bare som 
et tilbud om noe godt, men den har en bakside. Dette prinsippet så vi hos Noah. Gud 
tilbød ham noe stort – å bli bevart fra ødeleggelsen, men Noah måtte adlyde for å 
motta velsignelsene av Guds nåde. Hvis han ikke gjorde det, ville den andre siden av 
pakten følge.

Sammenlign teksten ovenfor med 1 Mos 6,5, om verden før syndfloden. Hva er pa-
rallellen? Hva sier versene om hvor viktig det er å styre tankene?

Israels historie er dessverre for det meste en serie frafall etterfulgt av Guds straf-
fedommer, omvendelse og en tid med lydighet. Bare en kort stund under David og 
Salomo kontrollerte Israel hele det lovede territoriet.

Se på disse tekstene fra Jeremia om Israels frafall. “Om en mann sender bort sin 
kone og hun går fra ham og blir en annen manns, kan han så vende tilbake til henne? 
Nei, kvinnen ville bli vanhelliget. Og så skulle du, som har drevet hor med mange 
naboer, vende tilbake til meg! sier Herren ... Men slik en kvinne er troløs mot sin 
venn, slik var dere troløse mot meg, Israels hus, sier Herren”(Jer 3,1.20).

Her er noe vi berørte tidligere: den pakten Gud vil ha med oss, er ikke bare en 
kald, juridisk avtale mellom forretningsfolk som vi sikre seg en god handel. Pakts-
forholdet forplikter, det er like alvorlig og hellig som ekteskapet, og det er derfor 
Gud bruker disse bildene. 

Poenget er at Israels frafall ikke skyldtes ulydighet, men et ødelagt personlig 
forhold til Herren, et brudd som resulterte i en ulydighet som til slutt førte straff over 
dem.

Hvorfor er det personlige aspektet så avgjørende i kristenlivet? Hvorfor har vi så 
lett for å synde og være ulydige hvis forholdet til Gud ikke er som det skal? Og 
hva vil du si til en som stiller dette spørsmålet: “Hvordan kan jeg få et dypt og 
kjærlig forhold til Gud?”

__________________________________________________________________________________________________________________
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RESTEN

Hvilket håp finner vi i disse tekstene, til tross for Israels gjentatte kretsløp med 
frafall, Guds straffedom og omvendelse? 

Jes 4,3

Mi 4,6.7

Sef 3,12.13

Selv om Guds plan for det gamle Israel ble forkludret av ulydighet, ble den aldri satt 
helt ut av verk. Blant ugresset vokste det noen blomster. Mange av GTs profeter taler 
om den resten som Gud ville samle som en nydelig bukett. 

Guds hensikt med å skape og bevare en trofast rest var den samme som det hadde 
vært for hele Israel – å bruke dem som hans guddommelig utnevnte redskaper for å 
“fortelle om min herlighet blant folkeslagene” (Jes 66,19). Da ville andre slutte seg til 
de trofaste og “ tilbe kongen, Herren over hærskarene” (Sak 14,16). Så uansett hvor 
ille det ble, har Gud alltid hatt noen trofaste mennesker som tross frafallet blant hans 
utvalgte folk, holdt fast ved sitt kall og sin utvelgelse (2 Pet 1,10). Selv om folket 
som helhet sviktet, var det fremdeles dem som prøvde å holde sin del av pakten etter 
beste evne (se f.eks. 1 Kong 19,14–18). De led sammen med folket som helhet (f.eks. 
landflyktighet), men de har del i det endelige paktsløftet, det evige liv.

Les Joh 10,27.28. Hva sier Jesus? Anvend hans ord og løftene i dem på frafallet i det 
gamle Israel. Hvordan kan disse ordene forklare at det fantes en trofast rest? 

For noen år siden ga en ung kvinne helt opp kristentroen, mest fordi synden, 
frafallet og hykleriet i den lokale menigheten skuffet henne. “Disse folkene var 
egentlig ikke kristne,” sa hun og brukte det som unnskyldning for å oppgi alt. 
Hvorfor var dette en dårlig unnskyldning i lys av dagens studium?

________________________________________________________________________________________________________
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ÅNDELIG ISRAEL

Det gamle Israel hadde mange feil og mangler, men Gud ga ikke opp å skape et 
trofast folk som kunne tjene ham. GT så faktisk frem til en tid da Gud ville skape et 
åndelig Israel, en trofast flokk troende, både jøder og hedninger som ville fortsette 
arbeidet med å forkynne evangeliet for verden. Velkommen til den første menighet.

Les Gal 3,26–29.
1. Hvilket løfte skriver Paulus om i vers 29? 

2. Hva er det som gjør at en person arver disse løftene? (Gal 3,26).

3. Hvorfor bryter Paulus ned skillene mellom kjønn, nasjonalitet og sosial status?

 

4. Hva er det å være “ett i Kristus”? 

5. Les Rom 4,16–17. Hvordan kan disse versene hjelpe oss å forstå det Paulus 
skriver i Gal 3,26–29? 

Som sønn av Abraham ble Kristus arving til paktsløftene. Ved dåpen får vi tilhørig-
het til Kristus, og i ham får vi rett til del i løftene som ble gitt til Abraham. Alt det 
som Gud lovet Abraham, finner vi i Kristus, og løftene blir våre, ikke på grunn av 
nasjonalitet, rase eller kjønn, men ved den nåden Gud gir oss i troen.

“Gaven til Abraham og hans ætt innbefattet ikke bare Kanaan, men hele jorden. 
Apostelen sier: “For det var ikke ved loven Abraham eller hans ætt fikk det løfte at 
han skulle bli arving til verden, men ved den rettferdighet en får ved tro.” Bibelen 
lærer tydelig at løftene til Abraham skal oppfylles gjennom Kristus. Alle som hører 
Kristus til, er “Abrahams ætt og arvinger ifølge løftet” til “en arv som aldri forgår 
og ikke flekkes til eller visner». Det er jorden når den blir befridd for syndens for-
bannelse.” – Alfa og Omega, bind 1, side 150 [PP 170]. Dette løftet vil bli bokstavelig 
oppfylt når de hellige lever evig på den nye jord sammen med Kristus (Dan 7,27).

_______________________________________________________
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TIL ETTERTANKE 

Les “Guds plan med Israel” i Alfa og Omega, bind 2, side 371–376 [PK 15–22] og 
“Håp for alle folkeslag” i Alfa og Omega, bind 3, side 178–184 [PK 367–378].

“Gud gjør ikke forskjell på mennesker på grunn av deres nasjonalitet, rase eller 
status. Han er hele menneskehetens skaper. Alle er én stor familie i kraft av ska-
pelsen, og alle er ett i kraft av gjenløsningen. Kristus kom for å bryte ned alle 
skillemurer og åpne adgangen til alle tempelforgårdene for at hvert eneste menneske 
kunne få direkte adgang til Gud. Hans kjærlighet er så vidtfavnende at den når inn 
overalt. Den gjør at mennesker som er villedet av Satan, kommer utenfor rekkevid-
den av hans innflytelse, og bringer dem i nærheten av Guds trone som er omgitt av 
løftets regnbue. I Kristus er det hverken jøde eller greker, trell eller fri.” – Alfa og 
Omega, bind 3, side 179 [PK 369, 370].

Les 1 Pet 2,9.10 og finn de fire titlene Peter bruker om kirken. De fleste av dem 
gjenspeiles i følgende GT-tekster som nevner Israel: 2 Mos 19,6 og Jes 43,20. Hva 
understreker hver av disse titlene om kirkens forhold til Gud? (F.eks. understreker 
tittelen “utvalgt folk” det at Gud valgte kirken og har en bestemt plan for den.)

  Spørsmål til drøftelse
1.  I det gamle Israel ofret prestene dyr som pekte frem til Messias. Hvilke “of-

ringer” skal menighetsmedlemmene komme med som medlemmer av et kon-
gelig presteskap? (1 Pet 2,5). 

2.  Gud skilte Israel ut fra verden slik at det kunne være et hellig folk. De skulle 
også dele frelsens sannheter med verden. Det samme gjelder kirken i dag. 
Hvordan kan vi være atskilt fra verden samtidig med at vi deler evangeliet 
med verden? Hvordan hjelper Israels erfaring og Jesu eksempel oss med å 
svare på dette spørsmålet?

3.  Gud bevarte alltid en rest i det gamle Israel. Tenk på Elia og den resten som 
fantes på hans tid (1 Kong 19, spesielt vers 18). Hvorfor er det ofte lettere å 
være tro mot Gud blant verdslige mennesker enn blant frafalne medlemmer i 
sin egen menighet?

Sammendrag
Guds sanne Israel (før og etter korset) er troens Israel, mennesker som lever i et 
åndelig paktsforhold med ham. De er hans representanter og fremholder evangeliet 
om hans frelsende nåde for verden.
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DØDELIG SKORPIONSTIKK
Carlos Reyes (39) og Luz Murillo (34), Colombia

Pastor Carlos og hans kone, sykepleieren Luz, bodde på et avsides sted i fjellene i Colombia 
og skulle til å legge seg da det banket voldsomt på døren. “Pastor, kom ut!” ropte en kvinne i 

menigheten. “En baby er stukket av en skorpion,” sa Cándida med frykt i blikket. Carlos grep en 
lommelykt, og Luz hentet hvitløk, en krukke med drikkevann og en dråpeteller.

De gikk forsiktig i mørket. Det kunne være både slanger og skorpioner i gresset. 
Bare moren og babyen var hjemme. Faren hadde gått for å lete etter heksedoktoren. Moren 

holdt babyen, som var purpurfarget og ristet voldsomt. “Jeg la ham i en hengekøye og så ikke 
skorpionen,” sa moren med tårer i øynene. “Så hylte han, og da jeg tok ham opp, så jeg skorpio-
nen.” Hun pekte på den store skorpionen på gulvet. Hun hadde knust den med en støvel.

Luz tok babyen og fant såret. Hun rynket pannen. Babyen var dødsens.
“La oss be,” sa hun. Moren holdt den skjelvende babyen og knelte. Carlos, Luz og Candidá 

knelte også. “Herre, du er den eneste som kan helbrede barnet,” ba Carlos. 
Luz vasket babyens sår. Hun knuste hvitløken og la litt på såret. Så blandet hun hvitløk med 

vann fra krukken og brukte dråpetelleren til å legge dråper i barnets munn. Så ba pastor Carlos 
igjen. Den neste timen vekslet de mellom å be og vaske såret og gi behandling med hvitløk.

Etter hvert ristet barnet mindre. Han fikk tilbake sin friske hudfarge. “Du kan gi ham bryst nå,” 
sa Luz og ga barnet til moren. De trengte ingen heksedoktor. Himmelens Gud var mektigere. 

Pastor Carlos ba en siste gang, en glad takkebønn. “Takk, Gud, for at du hørte våre bønner for 
denne babyen. Vi ber deg bruke dette mirakelet til å nå inn til denne familien, så de forstår at du 
virkelig er Gud.”

En del av offeret 13. sabbat dette kvartalet vil gå til å åpne et “innflytelsessenter” på Colombia 
Adventist University, der studentene kan lære å bli misjonærer som Carlos. Han har selv studert 
der. Takk for at dere planlegger å gi et rundhåndet offer 13. sabbat. 
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15. maiStudium 7

Bakgrunnsstoff
5 Mos 1,29–31; Hos 11,1; Åp 5,9; 5 Mos 29,10–13; 2 Mos 19,5.6; Rom 6,1.2; Åp 14,12; 
Rom 10,3.

Minnevers
Dere har sett hva jeg gjorde med egypterne, og hvordan jeg løftet dere på 
ørnevinger og bar dere hit til meg (2 Mos 19,4).

En liten gutt, et av syv barn, kom ut for en ulykke og ble kjørt til sykehuset. Hjemme 
hadde de sjelden nok av noe. Han hadde aldri fått mer enn et halvfull glass melk. 
Var glasset fullt, ble det delt mellom to av barna, og den som drakk først måtte ikke 
drikke for mye. Da gutten hadde funnet seg til rette på sykehuset, kom sykepleieren 
med et stort glass melk. Han så lengselsfullt på det et øyeblikk og spurte ‘Hvor mye 
skal jeg drikke?’ Sykepleieren fikk en klump i halsen og sa: ‘Drikk alt sammen, 
barn, drikk alt!’ ” – HMS Richards: “Free Grace” i Voice of Prophecy News, juni 
1950, side 4.

Det gamle Israel, og vi, får drikke i fulle drag av frelsens brønner. Israels utfri-
else etter århundrers slaveri og undertrykkelse var et eksempel på Guds nåde. Slik er 
også Guds nåde til stede når vi settes fri fra synd.

Ukeoversikt
Hvilke bilder brukte Gud om forholdet til Israel? Hvordan er historiene om ut-
vandringen og Sinai paralleller til vår personlige frelse? Hva var lovens rolle i 
Sinai-pakten?

Pakten ved Sinai

56 B i b e l s t u d i e r  a p r i l  –  j u n i  2 0 2 1
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PÅ ØRNEVINGER

Israelittene hadde vært omgitt av egyptisk hedenskap i århundrer, og det må ha 
hemmet deres kunnskap om Gud, hans vilje og hans godhet. 
Hvordan kunne Gud vinne dem tilbake? 

For det første ville han vise dem at han virkelig elsket dem, og han gjorde det med 
sine mektige handlinger under utfrielsen. Han beilet til folket så det skulle besvare 
hans ønske om en pakt med kjærlighet. Gud minnet dem først om det han hadde 
gjort for dem ved Sinai.

Hvilke to illustrasjoner beskriver hvordan Gud førte Israel fra Egypt til Sinai? 

2 Mos 19,4; 5 Mos 32,10–12

5 Mos 1,29–31; Hos 11,1 

Hva skulle disse illustrasjonene lære Israel (og oss) om Guds holdning til sitt folk?

Illustrasjonene viser at Gud er oppmerksom på vår hjelpeløshet. Les Sal 103,13.14. 
Både i bildet om ørnen og bildet om forelderen som bærer barnet sitt, fornemmer 
vi Guds omsorg for oss. Han er øm, han støtter, beskytter og oppmuntrer mens han 
fører oss til full modenhet.

“Ørnen var kjent for sin usedvanlige hengivenhet for sitt avkom. Den holdt også 
til på fjelltoppene. Når den lærte ungene å fly, bar den dem på ryggen opp til de store 
høydene over Sinai-slettene, før den slapp dem ned i dypet. Hvis den lille ennå var 
for liten og forvirret til å fly, svingte ørnefar ned under den, fanget den på ryggen og 
fløy opp igjen med den til redet på fjellknausen. Og det var slik, sier Guds røst, at 
‘jeg førte dere ut av Egypt til meg selv.’ ” – George A. F. Knight: Theology of Narra-
tion (Grand Rapids, MI, 1976), side 128.

Se kontrasten mellom Guds interesse for oss og vår interesse for hverandre. Hva 
bør hans omsorg for oss gjøre med vår omsorg for andre?

Ut fra din egen erfaring: Hvilke illustrasjoner beskriver Guds uselviske inter-
esse for oss? Lag noen bilder selv, benytt også den kulturen du lever i. Del med 
gruppen.

__________________________________________________________________________
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FRELSENS MØNSTER

“Si derfor til israelittene: Jeg er Herren. Jeg vil føre dere bort fra tvangsarbeidet i 
Egypt og fri dere fra slaveriet. Jeg vil løse dere ut med utstrakt arm og med store 
straffedommer. Jeg vil ta dere til mitt folk og være deres Gud. Da skal dere kjenne 
at jeg er Herren deres Gud, som fører dere bort fra tvangsarbeidet i Egypt” (2 Mos 
6,6.7).

Se på versene ovenfor: Hvilket prinsipp ser vi når det gjelder Guds rolle overfor 
menneskene i paktsforholdet (merk deg hvor ofte ordet jeg er brukt)? 

Utfrielsen av Israel fra slaveriet i Egypt og utfrielsen av Noahs familie fra syndflo-
den er de to største frelsesbegivenhetene i Mosebøkene. Begge gir innsikt i frelsens 
vitenskap. Men det er spesielt utvandringen fra Egypt som viser oss mønsteret.
Når Gud sier til Israel (gjennom Moses): “Jeg vil løse dere ut” (2 Mos 6,6), sier han 
bokstavelig talt: “Jeg vil opptre som løsningsmann” eller go’el.

“Ordet løse ut i vers 6 hentyder til at noen kjøper tilbake eller løser ut et familie-
medlem, spesielt når det var blitt slave på grunn av gjeld eller var i ferd med å bli 
slave. Israel hadde tilsynelatende ingen jordisk slektning som kunne løse det ut, men 
nå var Gud Israels slektning, dets løsningsmann.” – Bernard L. Ramm: His Way Out 
(Glendale, CA, 1974), side 50.

Hvordan forstår du tanken om at Gud skal ”løse ut” eller kjøpe tilbake sitt folk fra 
slaveri? Hva kostet det? Hva sier dette om hva vi er verd? (se Mark 10,45; 1 Tim 2,6, 
Åp 5,9.) 

I 2 Mos 3,8 sier Gud at han har “steget ned” for å redde Israel. Dette er et vanlig 
hebraisk verb for Guds handlemåte med menneskene. Gud er i himmelen, og vi er 
på jorden, og bare når Gud “stiger ned” til jorden, kan han løse oss ut. Vi kan bare 
bli løst ut fordi Jesus steg ned, levde, led, døde og sto opp for vår skyld. “Ordet ble 
menneske og tok bolig iblant oss” (Joh 1,14) er et annet uttrykk for at Gud kom ned 
for å frelse oss. 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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SINAI-PAKTEN 

2 Mos peker på tre store begivenheter. Selve utvandringen, inngåelsen av pakten og 
oppføringen av telthelligdommen hever seg som tre fjell over de mindre hendelsene. 
Inngåelsen av pakten i 2 Mos 19–24 var Everest-fjellet av de tre. En kort skisse viser 
rekkefølgen og sammenhengen mellom hendelsene. 

Se på hendelsesforløpet, selv om du ikke har tid til å slå opp alle versene nedenfor.

1. Israel slår leir ved Sinai etter at Gud har fridd dem ut (2 Mos 19,1.2).
2. Guds forslag om en pakt med Israel (2 Mos 19,3–6).
3. Israels svar, de tar imot pakten (2 Mos 19,7.8).
4. Forberedelser til formell mottakelse av pakten (2 Mos 19,9–25).
5. De ti bud forkynnes (2 Mos 20,1–17).
6. Moses som mellommann for pakten (2 Mos 20,18–21).
7. Paktprinsippene i detalj (2 Mos 20,22 til 2 Mos 23,22).
8. Pakten besegles (2 Mos 24,1–18).

Denne pakten spiller en viktig rolle i frelsesplanen. Det er den fjerde pakten i 
Bibelen (etter paktene med Adam, Noah og Abraham), og her åpenbarer Gud seg 
mer fullstendig enn før, spesielt når hele helligdomstjenesten innføres. Dermed blir 
helligdommen Guds middel til å vise folket den frelsesplanen de skulle åpenbare for 
verden. 

Gud hadde løst ut Israel fra slaveriet i Egypt, men han ville at de skulle forstå at 
utfrielsen var noe større og viktigere enn bare frihet fra fysisk trelldom. Han ønsket 
å fri dem fra syndens slaveri, og det kunne bare skje gjennom Messias’ offer, som 
skildret i bildene og symbolene i helligdomstjenesten. Derfor er det ikke så rart at 
israelittene fikk veiledning om en helligdomstjeneste kort tid etter at de ble fridd ut 
fra slaveriet og mottok loven, for i helligdomstjenesten åpenbarte Gud frelsesplanen 
– som er paktens sanne betydning og formål. For pakten er fremfor alt en frelsespakt 
som Gud tilbyr syndere. Det var slik den var i Edens hage, og det var også slik den 
var på Sinai.

Hvorfor var det nødvendig med en pakt mellom Gud og israelittene? (se 5 Mos 
29,10–13, legg igjen merke til paktens personlige side.)

______________________________________________________________________________________________________________
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GUD OG ISRAEL

“Hvis dere adlyder min røst og holder min pakt, skal dere være min dyrebare eien-
dom framfor alle andre folk; for hele jorden er min. Dere skal være et kongerike av 
prester og et hellig folk for meg. Dette er de ordene du skal si til israelittene”  
(2 Mos 19,5.6).

Her foreslår Gud en pakt med israelittene. Han har på en måte kalt dem, men kallet 
blir ikke automatisk gitt uten at de velger det. De måtte samarbeide. Selv utfriel-
sen fra Egypt forutsatte et samarbeid: Hvis de ikke hadde gjort det Gud sa (f.eks. å 
stryke blodet på dørstolpene), ville de ikke ha blitt fridd ut. Så enkelt var det.
Her sier heller ikke Herren: “Dere skal være min dyrebare eiendom og et kongerike 
av prester enten dere liker det eller ei.” Slik fungerer det ikke, og det er ikke det 
teksten sier. 

Les 2 Mos 19,5.6 igjen. Hvordan forstår du det Gud sier i lys av frelse ved tro? 
Opphever befalingen om å adlyde Gud begrepet frelse ved nåde? Hvordan hjelper 
tekstene nedenfor deg med å forstå svaret? Rom 3,19–24; Rom 6,1.2; Rom 7,7;  
Åp 14,12. 

“Vi fortjener ikke frelse ved vår lydighet, for frelsen er en ufortjent gave fra Gud 
som vi må ta imot i tro. Men lydighet er troens frukt.” – Veien til Kristus, side 70 
[SC 61].

Tenk på hva Gud var villig til å gjøre for israelittene: Han reddet dem fra slaveriet i 
Egypt på mirakuløst vis, men han ville også gjøre dem til sin helt spesielle eiendom, 
et folk av prester. Gud bygget deres forhold til ham på hans frelse (både i tiden, som 
utfrielsen fra slaveriet i Egypt, og for evig), og søkte å løfte dem opp på et åndelig, 
intellektuelt og moralsk plan som ville få oldtidens nasjoner til å måpe. Og alt dette 
var for at de skulle forkynne evangeliet for folkeslagene. Den eneste responsen som 
var nødvendig, var lydighet.

Hvordan bør vår egen personlige opplevelse med Gud gjenspeile det samme 
prinsippet vi ser i dagens avsnitt?

__________________________________________________________________________________________________________________
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BARE LØFTER ... (2 MOS 19,8)

Ved første øyekast så alt bra ut. Gud utfrir sitt folk, gir dem paktsløftene, og de gir 
sin tilslutning: De vil gjøre alt det Herren ber om. Avtalen er da himmelsk, ikke 
sant? 

Les disse tekstene. Hva sier de oss om Israels respons på pakten?

Rom 9,31.32

Rom 10,3 

Hebr 4,1.2

Uansett hva Gud ber oss om å gjøre, må forholdet til ham bygge på tro. Tro er det 
grunnlaget gjerningene må bygge videre på. I seg selv kan ikke gjerningene gi oss et 
godt forhold til en hellig Gud, uansett hvor mange de er og hvor rene og oppriktige 
våre motiver måtte være. Det kunne de ikke på Israels tid, og de kan det heller ikke nå. 

Men hvorfor kan ikke gjerninger gjøre oss akseptable i Guds øyne når Bibelen gang 
på gang legger vekt på dem? (se Jes 53,6; Jes 64,6; Rom 3,23.) 

Dessverre trodde israelittene at lydighet var veien til frelse, ikke et resultat av 
frelsen. De søkte rettferdighet i sin lydighet mot loven, ikke Guds rettferdighet 
som kommer av tro. Sinaipakten hadde riktignok detaljerte retningslinjer og lover, 
men den var like mye en nådepakt som de andre paktene. Denne nåden fører til en 
hjertets forandring og skaper lydighet. Problemet var ikke at de forsøkte å adlyde 
(pakten krevde det av dem). Problemet var den “lydigheten” de presterte, for det var 
egentlig ikke lydighet i det hele tatt, noe folkets historie snart viste. 

Les Rom 10,3, spesielt siste del. Hva vil Paulus påpeke her? Hva skjer med men-
nesker som vil skape sin egen rettferdighet? Hvorfor fører dette uvegerlig til 
synd, urettferdighet og opprør? Se på vårt liv. Står vi ikke i fare for å gjøre det 
samme? 

_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________________

BS_BIBELSTUDIER_2-2021.indd   61BS_BIBELSTUDIER_2-2021.indd   61 27.01.2021   10:31:4127.01.2021   10:31:41



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

Fredag Studium 7  /  15. mai

TIL ETTERTANKE 

Les “Exodus”, side 260–269 [PP 281–290], “Fra Rødehavet til Sinai”, side 270–281 [PP 
291–302] og “Guds evige lov” side 282–293 [PP 303–314] i Alfa og Omega, bind 1.

“Slaveånden er at man prøver å leve etter en lovreligion der man streber etter å opp-
fylle lovens krav i egen kraft. Bare når vi kommer inn under Abrahams pakt, som er 
nådens pakt ved troen på Kristus, har vi noe håp. Det evangeliet Abraham hørte og 
som han satte sitt håp til, var det samme evangeliet som forkynnes for oss i dag og 
som gir oss håp. Abraham så på Jesus, som også for oss er troens opphavsmann og 
fullender.” – SDA Bible Commentary, bind 6, side 1077.

“Under slaveriet i Egypt hadde israelittene for en stor del mistet kunnskapen om 
Guds lov og hadde blandet dens forskrifter med hedenske skikker og overleveringer. 
Gud ledet dem til Sinai, og der kunngjorde han selv sin lov.” – Alfa og Omega, bind 
1, side 311 [PP 334].

  Spørsmål til drøftelse
1. Hvordan ble paktsforholdet utformet for å opprettholde Israels fysiske og 

åndelige frihet? (se 3 Mos 26,3–13; også 5 Mos 28,1–15).

2.  Les 2 Mos 19,5.6 igjen. Legg merke til at Gud sier: “Hele jorden er min.” 
Hvorfor sier han det når han vil opprette en pakt med disse menneskene? 
Hvordan passer vår forståelse av sabbaten og dens betydning inn her?

3.  Vi forstår at vi bare får syndstilgivelse ved Guds nåde. Hvordan forstår vi den 
rollen Guds nåde spiller for å sette oss i stand til å leve et liv i tro og lydighet? 

Sammendrag
Den pakten Gud lagde med Israel ved Sinai var en nådepakt. Etter å ha gitt rikelig 
med bevis for sin nåde, kjærlighet og omsorg gjennom en ekstraordinær utfrielse fra 
slaveriet i Egypt, innbød Gud folket til en pakt med ham som ville bevare og fremme 
deres friheter. Israel takket ja, men de manglet en sann tro motivert av kjærlighet. 
Historien viser at de for det meste ikke forsto paktens sanne natur og forvrengte den 
til et system for frelse ved gjerninger. Vi behøver ikke å etterligne Israels nederlag 
og ignorere den store nåden som gis til synder.
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RIS OG SUKKER
Maria Tordecilla (35), Colombia

“Kan jeg få låne litt ris?” spurte Beatrice husverten. Maria, som også var student, leide ut 
rom i sitt store hus i Monetia i Colombia. Hun ga henne ris.

Noen dager senere spurte Beatrice om sukker. Maria lot henne få det. Siden trengte Bea-
trice bananer og mer ris og sukker. Det var OK for Maria. Hun fulgte Ellen Whites ord om Jesu 
misjonsmetode og hjalp der hun kunne.

Maria og Beatrice ble gode venner. Da menigheten holdt en møteserie, ba Maria Beatrice 
komme. Hun likte møtene, og de begynte å studere Bibelen sammen. Med tiden ble Beatrice døpt, 
og siden ble også hennes tolvårige sønn og åtteårige datter døpt. Andre leieboere ble med på det 
ukentlige bibelstudiet, og gruppen vokste til 30.

En student ba Maria om å bli med som moralsk støtte da han skulle snakke med en av sjefene 
på universitetet. Da de kom, kunne ikke lederen begripe hvorfor Maria var med. “Hvem er denne 
kvinnen?” spurte hun mannen.

“Det er hun som leder bibelgruppen min,” sa han. Lederen ba om flere opplysninger. Maria 
forklarte at de studerte Bibelen hjemme hos henne og hadde dannet en støttegruppe. “Fantastisk,” 
sa lederen og foreslo at Maria skulle holde bibelstudiene sine på universitetet. “Deltakerne er jo 
universitetsstudenter,” sa hun. 

Gruppen fikk plass i et studiesenter, en åpen bygning med bare stoler og et tak. Andre studen-
ter la merke til møtene og ba om å få være med. Gruppen vokste til 40, deriblant tre lærere.

En av de nye var Rosa. Hun nølte med å bli med, så Maria sa det var ok. De kunne bare være 
venner. Hun ba Rosa hjem, og fikk vite at hun var redd for at hun ville svikte Jesus. Men til slutt 
ble hun med i gruppen og begynte å tro på Jesus. På de tre årene siden gruppen begynte, var 
Rosa den tiende som ble døpt. Maria sa at Jesu metode er grunnen til suksessen. “Jeg brukte hans 
metode til å lete etter Rosa og ringe til henne,” sa hun. “Jeg bruker hans metode overfor alle i 
gruppen.”

En del av offeret 13. sabbat dette kvartalet vil gå til å åpne et “innflytelsessenter” på Colombia 
Adventist University, der studentene kan lære å bli misjonærer. Takk for at dere planlegger å gi et 
rundhåndet offer 13. sabbat.
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22. maiStudium 8

Bakgrunnsstoff
2 Mos 19,6; Jes 56,7; Hebr 2,9; 5 Mos 4,13; 5 Mos 10,13; Am 3,3; 1 Mos 18,19.

Minnevers
Så vit da at det er Herren din Gud som er Gud, den trofaste Gud som holder 
pakten og viser kjærlighet i tusen ledd mot dem som elsker ham og holder 
hans bud (5 Mos 7,9).

En viktig setning i Sal 23 viser hvor Gud ønsker å lede oss. “Han fører meg på 
rettferdighets stier for sitt navns skyld,” sier vers 3. Gud vil aldri føre oss vill. Han 
vil gi oss trygge stier for vår åndelige vandring gjennom livet.

Hva er de trygge “rettferdighets stier”? En annen salme svarer på spørsmålet med 
et bønneønske: “Led meg på den stien dine bud viser, for den gir meg glede” (Sal 
119,35). “Alle dine bud er rettferdige” (Sal 119,172). Guds lov er en trygg og fast vei 
gjennom tilværelsens lumske sumper.

Studiet denne uken handler om Guds lov og dens plass i Sinai-pakten. 

Ukeoversikt
Hva betydde Israels utvelgelse? Hvordan samsvarer Israels utvelgelse med vår 
egen? Hvor viktig var loven for pakten? Er pakten betingelsesløs? Hvorfor er lydig-
het en uløselig del av paktsforholdet?

Pakten og loven

64 B i b e l s t u d i e r  a p r i l  –  j u n i  2 0 2 1
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VALGET AV ISRAEL (5 MOS 7,7)

Ifølge jødisk tradisjon inngikk Gud pakten med Israel fordi andre folkeslag avviste 
den først. Det finnes ikke belegg for denne teorien i Bibelen, men den understreker 
at det ikke var fordi de fortjente det at Gud valgte Israel. Ingenting i dem selv gjorde 
dem verdige til Guds kjærlighet og hans valg av dem som sitt folk. De var en ubety-
delig gruppe slaver, og både politisk og militært svake. Og når det gjaldt kultur og 
religion, var de ordinære og uten særlig innflytelse. Årsaken til Israels utvelgelse lå 
derfor i det mysteriet som er Guds kjærlighet og nåde.

Men vi må behandle utvelgelsen med varsomhet, for den kan lett misforstås. Hva 
valgte Gud Israel til? Var det til frelse mens alle andre ble valgt til å bli avvist og 
gå tapt? Eller ble de valgt til å være redskaper som ville tilby verden det de selv ble 
tilbudt? Hvordan bidrar tekstene nedenfor til et svar på disse spørsmålene?

2 Mos 19,6 

Jes 56,7 

Hebr 2,9

Vi er kalt av Herren for å forkynne budskapet om frelse i lys av de tre englebud-
skapene. Vi tror vi kanskje har noe å si som ingen andre sier. Slik var det også med 
Israel. Hensikten med utvelgelsen var ikke at de skulle holde løftet om frelse og 
utfrielse for seg selv. Nei, hvis vi tror Kristus døde for alle mennesker (Hebr 2,9), så 
var også den utfrielsen Herren tilbød Israel, tiltenkt hele verden. Israel skulle gjøre 
frelsen kjent. Vi er kalt til å gjøre det samme.

Se på din egen rolle i menigheten. Hvordan kan du fremme det arbeidet vi er kalt 
til?

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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BÅND SOM BINDER

“Han kunngjorde sin pakt for dere, som han påla dere å holde, de ti bud som han 
skrev på to steintavler” (5 Mos 4,13).

Vi har understreket at pakten er en nådepakt, at den skyldes at Gud gir en ufortjent 
gunst til dem som inngår et frelsende forhold til ham, men nåden gir oss ikke rett til 
å være ulydige. Tvert imot hører pakt og lov sammen: De er uatskillelige. 

Se på teksten ovenfor. Hvor nært hører pakt og lov sammen? Hvordan viser det hvor 
grunnleggende loven er for pakten?

Når man tenker på hva en pakt er, gir det mening at begrepet lov hører med. Hvis 
vi forstår pakten som et forhold, så må det finnes regler og grenser. For hvor lenge 
ville et ekteskap, et vennskap eller et forretningssamarbeid vare hvis det ikke fantes 
grenser eller regler, enten på papiret eller underforstått? Tenk om den ene tar seg 
en elsker eller forsyner seg av den andres pengebok, eller en i bedriftens ledelse 
rekrutterer en ny medeier uten å ta det opp med sin kompanjong. Slikt er brudd på 
regler, lover og prinsipper. Hvor lenge ville forholdene vare med slik lovløshet? Det 
er derfor det må være grenser og regler. Bare da kan forholdet vedvare. 

Uttrykk som lov (Sal 78,10), bud (Sal 50,16; Sal 25,10 og Sal 103,18) og Herrens 
ord (5 Mos 33,9) finnes i nær tilknytning til ordet pakt. Og “ordene i denne pakten” 
(Jer 11,3.6.8) er tydeligvis ordene i Guds lov og bud.

Guds pakt med Israel inneholdt forskjellige krav som ville være avgjørende for å 
opprettholde det spesielle forholdet han ønsket å ha til sitt folk. Er det annerledes nå? 

Tenk på en du har et nært forhold til. Tenk deg nå hva som ville skje med forhol-
det hvis du ikke følte deg bundet av noen regler, normer eller lover, men trodde 
du hadde frihet til å gjøre akkurat som du ville. Hvorfor er det behov for regler 
selv om du elsker denne personen og mener at kjærligheten alene skal be-
stemme hvordan du forholder deg til den andre? Snakk om dette.

__________________________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________________

LOV INNENFOR PAKTEN (5 MOS 10,12.13)

Hva er det første du tenker når du hører ordet lov? Politifolk, parkometervakter, 
dommere og fengsel? Eller tenker du på restriksjoner, regler, harde foreldre og 
straff? Eller tenker du kanskje på orden, harmoni og stabilitet? Eller kanskje ... 
kjærlighet?

Det hebraiske ordet tora oversettes “lov” i våre bibler og betyr “undervisning” el-
ler “rettledning.” Ordet kan brukes om alle Guds retningslinjer, moralske som sivile, 
sosiale eller religiøse. Det gjelder alle de kloke rådene en nådig Gud har gitt sitt folk 
slik at de kan få et rikt liv både fysisk og åndelig. Ikke rart at salmisten kalte det 
mennesket velsignet som “har sin glede i Herrens lov og grunner på hans lov dag og 
natt” (Sal 1,2).

Når vi leser loven eller Toraen – veiledningen og læren i Mosebøkene som ble en 
del av Israels pakt – blir vi slått av bredden i veiledningen. Loven berører alle deler 
av Israels liv – jordbruk, sivile myndigheter, sosiale forhold og tilbedelsen.

Hvorfor tror du Gud ga Israel så mange retningslinjer? (se 5 Mos 10,13.) Hvordan var 
disse retningslinjene “gode”? 
 

“Lovens” oppgave i pakten var å gi veiledning for den menneskelige paktspartnerens 
liv. Loven forteller paktsmedlemmet om Guds vilje, som man lærer å kjenne gjen-
nom troens lydighet mot hans bud og andre uttrykk for hans vilje.

Lovens plass i paktsforholdet viste at Israel ikke kunne oppføre seg som andre 
folkeslag. De kunne ikke leve bare ut fra naturretten, menneskelige behov, ønsker 
eller sosiale, politiske og økonomiske nødvendigheter. De kunne bare fortsette som 
Guds hellige folk gjennom kompromissløs lydighet mot Guds pakt på alle livets 
områder.

Som israelittene har også vi mottatt et bredt spekter av råd som omfatter alle 
faser av kristenlivet. Hvorfor bør vi se på disse rådene som en profetisk gave fra 
Gud heller enn en hemsko for selvstendig tanke og handling? Og hva er faren 
dersom vi gjør gaven til lovtrelldom, slik israelittene gjorde med sine gaver? (se 
Rom 9,32.)

__________________________________________________________________________________________________________________
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GUDS LOV ER STABIL

Hva lærer det oss om Guds natur at Guds lov har sin plass i paktsforholdet? Mal 3,6; 
Jak 1,17.

Guds lov er et muntlig eller skriftlig uttrykk for hans vilje (se Sal 40,9). Siden den 
er en avskrift av hans karakter, forsikrer dens plass i pakten oss om Guds evige 
pålitelighet. Kanskje kan vi ikke alltid se hvordan hans forsyn fungerer, men vi vet 
at han er pålitelig. Hans univers er underlagt bestemte moralske og fysiske lover. Det 
er dette som gir oss sann frihet og trygghet. 

“Forsikringen om at Gud er pålitelig, bygger på sannheten om at han er en lovens 
Gud. Hans vilje og hans lov er ett. Gud sier at rett er rett fordi det beskriver de best 
mulige forhold. Derfor er Guds lov aldri vilkårlig eller uttrykk for innfall og nykker. 
Ingenting er mer stabilt i hele universet.” – Walter R. Beach: Dimensions in Salva-
tion (Washington, DC, 1963), side 143.

Hvis Guds lov ikke kan frelse fra synd, hvorfor er den da en del av pakten?  
(Tips: se Am 3,3.) 

Et forhold forutsetter enighet og harmoni. Siden Gud ikke bare er verdens skaper, 
men også dens moralske hersker, er loven viktig for at skapte, intelligente vesener 
skal kunne leve i harmoni med ham. Hans lov er et uttrykk for hans vilje og er 
grunnlaget for hans styre. Den er rettesnoren for paktsforholdet. Hensikten er ikke 
å frelse, men å formulere vår plikt overfor Gud (første til fjerde bud) og vår plikt 
overfor andre mennesker (femte til tiende bud). Den angir den livsstilen som Gud 
ønsker for sine paktsbarn, for deres ve og vel. Den hindret Israel i å velge en annen 
livsfilosofi. Det var og er paktsforholdets formål at den troende skal forvandles ved 
Guds nåde og komme i harmoni med hans vilje og karakter.

Ser du ikke lovløshetens ødeleggende følger i verden? Kan du ikke se at ditt eget 
liv har tatt skade av brudd på Guds lov? Hvordan bidrar dette til å bekrefte at 
Guds lov er god og bør spille en viktig rolle i vårt forhold til ham?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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HVIS ... 

Slå opp versene nedenfor. Hva har de til felles, og hva sier det om paktens natur? 

1 Mos 18,19

1 Mos 26,4.5

2 Mos 19,5

3 Mos 26,3 

Gud er åpen om at Abraham var tro mot “mine bud, forskrifter og lover” (1 Mos 
26,5). Det er underforstått at Gud forventet en slik livsstil av sin partner i pakten. Av 
den samlede teksten om pakten ved Sinai går det tydelig frem at lydighet er grunn-
leggende for pakten. 

2 Mos 19,5 sier at “hvis dere adlyder. ...” Det er tydelig at det følger betingelser 
med pakten. Paktsløftene ble gitt av nåde og var en ufortjent gave, men de ble gitt 
på betingelser. Folket kunne avvise gaven, fornekte nåden og gå bort fra løftene. 
Verken pakten eller frelsen trosser vår frie vilje. Herren tvinger ingen inn i et 
frelsende forhold til seg selv. Pakten er ikke et pålegg. Alle får tilbud om den helt 
gratis, alle blir bedt om å godta den. Når de gjør det, følger forpliktelsene med, ikke 
som et middel til å fortjene paktens velsignelser, men som en ytre bekreftelse av at 
vi har mottatt paktens velsignelser. Israelittene burde adlyde slik at løftene kunne 
bli oppfylt i dem, ikke for å få del i løftene. Lydigheten var et uttrykk for hva det vil 
si å være velsignet av Herren. Lydighet gjør oss ikke fortjent til velsignelsene i den 
forstand at Gud blir forpliktet til å gi dem. Nei, lydighet skaper et miljø der man kan 
oppleve troens velsignelse.

“Følg alltid den veien som Herren deres Gud har pålagt dere å gå! Da skal dere få 
leve. Det skal gå dere vel, og dere får bo lenge i det landet dere tar til eie” (5 Mos 
5,33). Sier Herren at de fortjener velsignelsene hvis de er lydige, at velsignel-
sene er noe folket har rett på? Eller sier han: Hvis du adlyder, kan disse velsignel-
sene bli resultatet fordi lydighet åpner veien til at jeg kan gi deg velsignelsene? 
Hva er forskjellen?

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE 

Les “Ny konfrontasjon” i Alfa og Omega, bind 5, side 153–161 [DA 601–609], 
“Loven og paktene” i Alfa og Omega, bind 1, side 339–348 [PP 363–373].

Hvordan hjelper Matt 22,34–40 oss til bedre å forstå (1) Guds lovs plass og betyd-
ning i pakten og (2) tanken om at pakt er synonymt med forhold? 

”En må ha kjærlighet i hjertet før en kan begynne å holde forskriftene i Guds lov 
i Kristi kraft og nåde (jf. Rom 8,3.4). Lydighet uten kjærlighet er både umulig og 
verdiløs. Men der kjærligheten er til stede, vil en automatisk søke å leve i harmoni 
med Guds vilje slik den kommer til uttrykk i budene.” – SDA Bible Commentary, 
bind 5, side 484.

“I sin hellige lov har Gud gitt en fullkommen rettesnor for livet. Han har sagt at 
før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven 
forgå, men fortsatt stå ved makt. Kristus kom for å gjøre loven stor og herlig. Han 
viste at loven har kjærligheten til Gud og medmennesker som sitt solide grunnlag, og 
at det er menneskets udelte plikt å lyde den. Kristus var selv et eksempel på lydighet 
mot Guds lov. I prekenen på fjellet viste han at lovens krav strekker seg lenger enn 
til ytre handlinger. Loven omfatter også hjertets tanker og råd.” – Alfa og Omega, 
bind 6, side 346–347 [AA 505].

  Spørsmål til drøftelse
1. Hvorfor er kjærlighet et sterkere middel enn frykt når det gjelder å dra men-

nesker til Gud?

2.  Hvorfor er befalingen om å ‘elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele 
din sjel og av all din forstand’ (Matt 22,37) det første og største av budene?

3.  Simone Weil skrev en gang at: “Orden er det første av alle behov.” (Sitert i 
Russell Kirk, The Roots of American Order [Washington, DC, 1992], side 3). 
Hvordan forstår du hennes ord i lys av ukens studium, spesielt i forhold til 
tanken om lov? 

Sammendrag
Guds lov var en del av pakten. Likevel var det en nådepakt. Men nåden opphever 
ikke behovet for lov. Tvert imot, lov er et middel der nåden viser seg og kommer til 
uttrykk i livet til dem som mottar nåden. 
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ER DU KLAR TIL Å DØ?
Roger Pech (52), Mexico

Hver dag besøker kapellan Roger alle de 40 pasientene ved Southeast Hospital i Villahermosa 
i Mexico. En dag stoppet han hos 80 år gamle José. I 20 år hadde den gamle bodd hos sin 

sønn, som er adventist. Barnebarnet er sykepleier på sykehuset. Han hadde tatt bibelstudier og 
gått på møteserier. Han kjente adventbudskapet, men hadde aldri overgitt seg til Jesus. 

Roger talte vennlig, men direkte til José. “Er du klar til å dø? Føler du deg tilgitt?”
“Jeg vet jeg skal dø, men jeg er ikke klar,” sa José. “Jeg tror ikke syndene mine er tilgitt.” Han 

var glad for familien som hadde fått ham inn på sykehuset, og han takket Gud for hans omsorg.
“Det er bra,” sa Roger. “Men hvorfor har du ikke overgitt deg til Jesus?” José sa han hadde 

tilhørt en annen menighet hele livet. “Jeg gikk på adventistmøter sammen med barnebarnet og 
trodde ikke jeg trengte å gjøre noe mer,” sa han.

Roger sa: “Hvis du ikke er klar til å dø, må du gjøre mer enn gå på møter. Ditt problem er at 
du ikke har overgitt deg til Jesus.”

José tenkte seg om. “Kanskje er det dette jeg vil,” sa han. “Dette er den riktige tiden,” sa Ro-
ger. “Kanskje får du ikke flere sjanser. Hvis du bestemmer deg, skal jeg selv døpe deg.”

Den kvelden tok José sin bestemmelse. Kapellanen ba for ham at han måtte få krefter til å bli 
døpt. Dagen etter følte José seg mye bedre, men han ville likevel bli døpt, så de avtalte at tid og 
sted.

En uke senere ble José døpt, etter at han ble utskrevet fra sykehuset. Siden gikk han trofast i 
kirken hver sabbat. Han døde tre år senere, i 2019.

José er en av mange pasienter som er blitt forvandlet av Jesu kjærlighet. Roger snakker ikke så 
direkte med pasientene til vanlig, men han visste at José hadde mye kunnskap om Gud og følte at 
han burde være åpen overfor ham. Roger følger Jesu metode for å nå mennesker. Det beste man 
kan gjøre i førstningen, er å vise interesse og omsorg ved å lytte, sa han.

“Når en pasient har lettet seg for alt det han eller hun bærer på, finner de det lettere å høre etter 
og ta imot råd,” sa han. “Da kan du snakke om Jesus.”

En del av offeret den 13. sabbat i 2018 bidro til en ny avdeling på Southeast Hospital i Vil-
lahermosa i Mexico. Takk for at dere gir, slik at kapellan Roger og hans gruppe med syv frivillige 
kan nå flere pasienter med budskapet om Jesu kjærlighet.

Se kapellan Roger på YouTube: bit.ly/Roger-Pech
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29. maiStudium 9

Bakgrunnsstoff
1 Mos 2,2.3; 2 Mos 20,11; 2 Mos 16; Hebr 4,1–4; 2 Mos 31,12–17; 5 Mos 5,14.

Minnevers 
Israelittene skal ta vare på sabbaten, så de holder den i slekt etter slekt som 
en evig pakt (2 Mos 31,16).

Den syvende dag er som en spiker som – pang! – regelmessig minner oss om grunn-
laget for alt vi er eller kan være. Vi har det travelt, haster frem og tilbake, bruker 
penger, tjener penger, drar hit, drar dit, drar overalt, og så – pang! – kommer sab-
baten og minner oss om utgangspunktet for alt som følger, for alt som er noe for oss 
blir bare slik fordi Gud skapte både det og oss. 

Sabbaten kommer med jevne mellomrom og trenger inn gjennom hver eneste 
sprekk i vårt liv. Den minner oss om at hver sprekk tilhører skaperen, han som satte 
oss her, han som “i begynnelsen” skapte himmelen og jorden, en handling som er 
grunnlaget for all kristen tro og som sabbaten – pang! – er tegnet på. 

Denne uken ser vi på dette tegnet i sammenheng med Sinai-pakten.

Ukeoversikt
Hvor har sabbaten sin opprinnelse? Hva viser at sabbaten fantes før Sinai? Hva gjør 
sabbaten til et så godt paktstegn?

Paktstegn

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

BS_BIBELSTUDIER_2-2021.indd   72BS_BIBELSTUDIER_2-2021.indd   72 27.01.2021   10:31:4127.01.2021   10:31:41



B i b e l s t u d i e r  a p r i l  –  j u n i  2 0 2 1 73

SøndagStudium 9  /  29. mai

BEGYNNELSEN

Du har vel hørt uttrykket “den jødiske sabbaten?” Likevel er Skriften tydelig på at 
sabbaten fantes lenge før det fantes jøder. Den har sitt opphav i skapelsesuken. 

Slå opp til 1 Mos 2,2.3 og 2 Mos 20,11. Hvor plasserer disse tekstene sabbatens 
opprinnelse?

Selv om 1 Mos 2,2.3 ikke identifiserer den “syvende dagen” som sabbat (det gjøres 
først i 2 Mos 16,26.29), går det klart frem av uttrykket “den sjuende dagen hvilte 
han” ( 1 Mos 2,2). Ordet hvilte (hebraisk: shabat) er i slekt med substantivet sabbat 
(hebraisk: shabbat). “Ordet ‘sabbat’ brukes ikke [i 1 Mos 2,2.3], men det er sikkert 
at forfatteren mente å si at Gud velsignet og helliget den syvende dagen som sabbat.” 
– G. F. Waterman: The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible (Grand 
Rapids, MI, 1975), bind 5, side 183. 1 Mos 2,2.3 lærer at sabbaten har et gudgitt 
opphav som en dag til velsignelse for hele menneskeheten.

Les Mark 2,27. Jesus sier at sabbaten ble til for “mennesket”, altså alle mennesker, 
ikke bare jøder. 

Hvorfor hvilte Gud på den syvende dagen? Trengte han det? Hva kunne ellers være 
grunnen?

Noen kommentatorer har ment at Gud trengte fysisk hvile etter skapelsen, men den 
virkelige hensikten var å sette et eksempel for menneskene. Mennesket skal også 
arbeide seks dager og hvile på den syvende dagen. Teologen Karl Barth mente at 
Guds hvile etter skapelsen var en del av ”nådepakten” der mennesket ble invitert til å 
”hvile sammen med ham ... å delta i [Guds] hvile.” – Church Dogmatics, bind 3, del 
1 (Edinburgh, Skottland, 1958), side 98. 

I sin kjærlighet kalte Gud mannen og kvinnen til fellesskap i hvile på dagen etter 
at de ble skapt, for å få et nært fellesskap med ham som hadde skapt dem i sitt bilde. 
Det fellesskapet skulle vare evig. Siden syndefallet har det vært et ukentlig høyde-
punkt i livet med frelseren.

Hva vil du svare hvis noen spør deg hvordan det å holde sabbaten har styrket 
gudsforholdet?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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SABBAT FØR SINAI

“I morgen er det sabbatshvile, en hellig sabbat for Herren. Bak nå det som skal 
bakes, og kok det som skal kokes! Men alt det som blir til overs, skal dere legge 
bort til i morgen” (2 Mos 16,23).

Se gjennom 2 Mos 16, historien om da israelittene fikk manna i ørkenen, før Sinai. 
Legg merke til det som avsløres: 
1. Hver dag fikk de en vanlig porsjon manna, men på den sjette dag samlet de en 

dobbelt porsjon.
2. De fikk ikke manna på sabbaten.
3. Porsjonen til sabbaten holdt seg til sabbaten, men ellers holdt mannaen seg ikke til 

neste dag.

Hva sier denne historien om sabbatens hellighet før loven på Sinai? (se 2 Mos 
16,23–28.)

“Både det at sabbaten er den syvende dagen, uttalelsen om at Gud ga israelittene 
sabbaten, og det at folket hvilte på den syvende dag på Guds befaling, viser at sabba-
ten fantes fra skapelsen av.” G. F. Waterman: The Zondervan Pictorial Encyclopedia 
of the Bible, bind 5, side 184.

2 Mos 16 inneholder mye mer om sabbaten. Se hva det lærer oss:

1. Hvilken dag er forberedelsesdagen til sabbaten?
2. Hvilken ukedag er sabbaten?
3. Hvor kom sabbaten fra? 
4. Hva slags dag skal sabbaten være?
5. Er sabbaten en fastedag?
6. Er sabbaten en prøve på troskap mot Gud?

Hvordan stemmer din forståelse av sabbaten i dag med det 2 Mos 16 lærer om 
den?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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PAKTSTEGN

“Israelittene skal ta vare på sabbaten, så de holder den i slekt etter slekt som en 
evig pakt. Den skal være et tegn mellom meg og israelittene til evig tid. For på seks 
dager skapte Herren himmelen og jorden, men den sjuende dagen hvilte han og 
pustet rolig ut” (2 Mos 31,16.17).

Fire ganger i Skriften kalles sabbaten et “tegn“ (2 Mos 31,13.17; Esek 20,12.20). Et 
“tegn” er ikke et “symbol“ i betydningen en ting som ser ut som eller minner om noe 
annet fordi de har noe felles (f.eks. betegner en knyttneve ofte “makt” eller “kraft”). 
I Bibelen fungerte sabbaten som et “tegn” som et ytre merke eller en tilstand som 
skulle formidle et spesielt budskap. Ingenting i selve tegnet knyttet det spesielt til 
pakten. Sabbaten var bare et paktstegn “mellom meg og dere i slekt etter slekt“  
(2 Mos 31,13) fordi Gud sa at det var slik. 

Hvorfor benyttet Gud sabbaten som paktstegn? Hva er det med sabbaten som gjør 
den til et godt symbol på det frelsende forholdet til Gud? Husk at et viktig trekk ved 
pakten er at vi blir frelst av nåde og at gjerninger ikke kan redde oss. Hva gjør sab-
baten til et så godt symbol på dette forholdet? (se 1 Mos 2,3; Hebr 4,1–4.) 

Det er fascinerende at jødene i århundrer har forstått sabbaten som et tegn på den 
utfrielsen Messias skulle stå for. For dem var sabbaten en forsmak på frelsen i 
Messias. Fordi vi forstår frelsen som utelukkende av nåde, og fordi vi forstår pakten 
som en nådepakt, blir koblingen mellom sabbat, frelse og pakt tydelig (se 5 Mos 
5,13–15). Så sabbaten er et tegn på Guds frelsende nåde, ikke et tegn på frelse ved 
gjerninger.

Hvordan forstår du hva det vil si å “hvile” på sabbaten? Hvordan hviler du på 
sabbaten? Hva gjør du annerledes den dagen slik at den blir et “tegn”? Kan noen 
som kjenner deg, se på livet ditt og innse at sabbaten virkelig er en spesiell dag 
for deg? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TEGN PÅ HELLIGELSE

“Mine sabbater skal dere holde; for sabbaten er et tegn mellom meg og dere i slekt 
etter slekt, for at dere skal kjenne at det er jeg, Herren, som helliger dere” (2 Mos 
31,13).

2 Mos 31,12–17 følger etter anvisningene for bygging av helligdommen og oppstar-
ten av dens tjenester (2 Mos 25,1 til 2 Mos 31,11). 

Begrepet sabbat som et “tegn”, et synlig, ytre og evig tegn mellom Gud og hans 
folk, møter vi her for første gang på denne måten. Teksten inneholder noen fasciner-
ende tanker. To nye ideer forekommer sammen i denne teksten:

1. Sabbaten som et tegn på kunnskap
2. Sabbaten som et tegn på helligelse
Tenk på tegnet forbundet med kunnskap. Den hebraiske kunnskapsforståelsen 

har intellektuelle, relasjonelle og emosjonelle sider. “Å kjenne” var ikke bare å 
kjenne til et faktum, spesielt ikke når det gjaldt en person. Det betydde også å ha 
et meningsfylt forhold til personen. Så å kjenne Herren betydde altså å ha et riktig 
forhold til ham – å “tjene” ham (1 Krøn 28,9), å “frykte” ham (Jes 11,2), å “tro” ham 
(Jes 43,10), å “sette sin lit til” ham og “søke” ham (Sal 9,11), og å “kalle på” hans 
navn (Jer 10,25).

Slå opp til tekstene i avsnittet ovenfor. Hvordan hjelper disse tekstene oss å forstå 
hva det betyr å “kjenne” Herren?

Sabbaten har også betydning som et tegn på helligelse. Det betyr at Herren “helli-
ger” sitt folk (se 3 Mos 20,8) ved å gjøre dem “hellige” (5 Mos 7,6).

Helliggjørelsen er like mye noe Guds utfriende kjærlighet gjør som Guds frel-
sende og utfriende verk. Både rettferdighet (rettferdiggjørelse) og helliggjørelse er 
noe Gud gjør: “Jeg er Herren, som helliger dere” (3 Mos 20,8). Så sabbaten er et tegn 
som gir kunnskap om Gud som helliggjøreren. “Sabbaten som verden fikk som tegn 
på at Gud er skaper, er også tegnet på at han er helliggjøreren.” – Testimonies for the 
Church, bind 6, side 350.

Tenk på sabbatsdagen og den prosessen helliggjørelsen er, at man helliggjøres. 
Hvilken rolle har sabbatsholdelsen i denne prosessen? Hvordan kan Gud bruke 
vår erfaring med å holde sabbaten til å helliggjøre oss? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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HUSK SABBATEN

“Husk sabbatsdagen og hold den hellig” (2 Mos 20,8). 

Sabbaten er et tegn som mennesket skal “huske”. Ordet huske kan tjene flere formål. 
For det første innebærer det å huske at man ser bakover, til fortiden. I dette tilfellet 
peker sabbaten på skapelsen, som endte med at sabbaten ble til som en ukentlig dag 
til hvile og et spesielt samvær med Gud.

Påbudet om å huske gjelder også for nåtiden. Vi skal ikke bare “huske” sabbaten 
(2 Mos 20,8); vi skal “holde” den (se 5 Mos 5,12). Derfor har sabbaten stor betydning 
for oss her og nå.

Og det å huske sabbaten peker også fremover. Den som husker å holde sabbaten, 
har en lovende, rik og meningsfull fremtid med sabbatens Herre. Han eller hun står 
i paktsforholdet fordi han eller hun blir i Herren. Og når vi forstår pakten som et 
forhold mellom Gud og menneskeheten, får også sabbaten stor betydning, for den 
kan styrke dette forholdet. 

Når Guds folk husker skapelsen og dens skaper, husker de også Guds nådige 
frelseshandlinger (se 5 Mos 5,14, der sabbaten er et tegn på utfrielsen fra Egypt, et 
symbol på den endelige frelsen i Gud). Skapelse og gjenskapelse hører sammen. 
Førstnevnte gjør sistnevnte mulig. Sabbaten er et tegn som sier at Gud er verdens 
skaper og vår frelses skaper.

“Ved å holde hans sabbat hellig, skal vi vise at vi er hans folk. Hans ord erklærer 
at sabbaten er et tegn som kjennetegner dem som holder budene ... De som hol-
der Guds lov, vil være ett med ham i den store striden mellom Satan og Gud som 
begynte i himmelen.” – Selected Messages, 2. bok, side 160. 
   Se på denne uttalelsen. Hva er det ved sabbaten som gjør at den kan kjenne-
tegne oss som “dem som holder budene” mer enn kanskje noe annet bud?

______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE 

Les “Fra Rødehavet til Sinai” i Alfa og Omega, bind 1, side 270–281 [PP 291–302]; 
side 968–970 i The SDA Bible Commentary, bind 7; “The Observance of the 
Sabbath,” side 349–351, i Testimonies for the Church, bind 6. 

De ti bud fastsetter forholdet mellom Gud og mennesker og forholdet mennesker 
imellom. Budet midt i loven er sabbatsbudet. Det forteller hvem sabbatens Herre er 
og peker på området for hans myndighet og eierskap. Merk deg disse to tingene:  
(1) hvem Gud er: Jahve (Herre), som er skaperen (2 Mos 20,11; 2 Mos 31,17) og 
dermed har en unik posisjon; (2) hvor hans eierskap og autoritet gjelder – “himmelen 
og jorden, havet og alt som er i dem” (2 Mos 20,11; se også 2 Mos 31,17). Med disse 
to kjennetegnene har sabbatsbudet de trekkene som er typiske for internasjonale segl 
fra gamle traktater i Midtøsten. Seglene står vanligvis midt på traktatdokumentene 
og inneholder også (1) guddommens identitet (gjerne en hedensk gud) og (2) hvor 
hans eierskap og autoritet gjelder (som regel et begrenset geografisk område).
“Åndens helliggjørelse utgjør forskjellen mellom dem som har Guds segl og dem 
som holder en falsk hviledag. ... Gud har utpekt den syvende dag som sin sabbat”  
– SDA Bible Commentary, bind 7, side 980, 981.

  Spørsmål til drøftelse
1.  Les 3 Mos 19,30. Legg merke til hvordan det knytter helligdommen til sabba-

ten. Hvorfor gir denne koblingen god mening ut fra det vi har lært at sabbaten 
er et tegn på? 

2.  Still deg selv spørsmålet: Har min vandring med Herren blitt styrket av at jeg 
holder sabbaten? Hva kan du gjøre med det hvis svaret er nei?

Sammendrag
Sabbaten er et paktstegn som gjelder til den tid da frelsesplanen skal avsluttes. Den 
peker tilbake til skapelsen, og som tegn på nådepakten peker den frem til gjenska-
pelsen da Gud gjør alle ting nye.
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PANG!
Ángel Haro (43), Mexico

21-åringen Ángel speidet ut over et øde landskap i staten Chihuahua i Mexico. PANG! Án-
gel fulgte granatene med blikket da de ble skutt av sted 7 km unna og trakk et lettelsens 

sukk da de traff bakken, eksploderte og ødela alt innen en radius av en kilometer. Det måtte ikke 
ligge noen igjen som ikke eksploderte.

Det var siste dag av øvelsen. Neste dag ville de begynne den sju dager lange turen tilbake til 
basen. Da ville Ángel få lov til å ta permisjon og besøke mor. Han tenkte på Bibelen hun hadde 
gitt ham. Han leste om Jesus hver dag, og nå ba han mens granatene ble skutt ut: “La den eksplo-
dere, Gud.” Stillhet. De to andre bannet stygt. To timer senere dro de av sted for å finne granaten 
som ikke hadde eksplodert. 

I nedslagsfeltet så de harer og andre dyr som var drept av eksplosjoner. “Her ligger den,” sa 
en av de andre. Soldatene bygget en liten haug med tørre kvister over granaten. En av dem helte 
diesel og strøk av en fyrstikk før de løp i sikkerhet. 

Så var det bare å vente. Minuttene tikket av gårde. 20 minutter og PANG! Luften fyltes med 
svart røyk. Ti minutter senere gikk de mot eksplosjonsstedet for å slukke en liten brann. De smilte 
og lo i vissheten om at det hadde gått bra og at de snart ville være på vei hjemover.

PANG!
Ángel kastet seg på bakken. “Gud, pass på oss, beskytt oss,” ba han. Det utenkelige hadde 

skjedd. Granaten hadde eksplodert enda en gang.
Da de reiste seg, var de uskadd. Ingen hadde en skramme. De hadde stått bare syv meter fra 

granaten. Nå omfavnet de hverandre i ren glede før de knelte i sanden. “Takk, Gud, for at du 
beskyttet oss,” sa Ángel om og om igjen.

Den dagen forandret ham. Han begynte å lytte når mor snakket om Jesus. To år etter eksplo-
sjonen overga han seg til Jesus og ble døpt. “Det var et mirakel som reddet oss den dagen,” sa 
Ángel. “Det er sjelden at granater eksploderer to ganger. Det var helt sikkert Gud som beskyttet 
oss. Jeg er sikker på at Gud hadde en plan for meg.”

Nå er Ángel 43 år og arbeider som sikkerhets- og kontrollsjef ved Southeast Hospital i Vil-
lahermosa i Mexico. Takk for offeret i 2018, da sykehuset fikk hjelp til å åpne en ny avdeling.

Se Ángel på YouTube: bit.ly/Angel-Haro.
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5. juniStudium 10

Bakgrunnsstoff
Jer 31,31–34; Matt 5,17–28; Hos 2,18–20; Jes 56,6.7; Hebr 8,7.8; Hebr 10,4; Matt 
27,51.

Minnevers
Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg slutter en ny pakt med Israels hus og 
Judas hus (Jer 31,31).

En tegning i et blad for mange år siden viste en sjef på et kontor som sto foran en 
gruppe andre sjefer. Han holdt en boks vaskepulver i hendene og viste den til de 
andre. Stolt pekte han på ordet Ny som var fremhevet med store, røde bokstaver på 
esken, og det skulle selvfølgelig antyde at produktet var nytt. Så sa lederen: “Det er 
dette ‘Ny’ på esken som er nytt.” Med andre ord: Ordet Ny på esken var det eneste 
som var nytt. Alt det andre var som før.

Det kan man på et vis også si om den nye pakt. Grunnlaget for pakten, det håpet 
den gir og betingelsene for den, er det samme som i den gamle pakt. Det har alltid 
vært en pakt i Guds nåde og barmhjertighet, en pakt basert på en kjærlighet som er 
større enn menneskelige svakheter og nederlag. 

Ukeoversikt
Hvilke paralleller er det mellom den gamle og den nye pakt? Hvilken rolle spiller 
loven i pakten? Hvem ble paktene inngått med? Hva mener Hebreerbrevet med en 
“bedre” pakt? (Hebr 8,6). Hvilket forhold er det mellom pakten og telthelligdommen 
i himmelen?

Den nye pakt

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

BS_BIBELSTUDIER_2-2021.indd   80BS_BIBELSTUDIER_2-2021.indd   80 27.01.2021   10:31:4227.01.2021   10:31:42



B i b e l s t u d i e r  a p r i l  –  j u n i  2 0 2 1 81

Studium 10  /  5. juni Søndag

SE, DAGER SKAL KOMME ... 

Les Jer 31,31–34 og svar på disse spørsmålene:

1. Hvem tar initiativet til pakten? 

2. Hvilken lov er dette?

3. Hvilke vers understreker det forholdet som Gud
 ønsker med sitt folk?

4. Hvilken handling er det Gud gjør for sitt folk og som danner 
 grunnlaget for paktsforholdet?

Det er klart: Den nye pakt er ikke så ulik den gamle pakt som ble inngått med Israel 
på Sinai-fjellet. Problemet med Sinaipakten var ikke at den var gammel eller forel-
det. Problemet var at den ble brutt (se Jer 31,32). 

Svarene på de spørsmålene ovenfor finnes i disse fire versene og viser at mange 
trekk ved den “gamle pakt” fortsetter i den nye. Den “nye pakt” er i en forstand en 
“fornyet pakt.” Det er fullførelsen, eller oppfyllelsen, av den første.

Se på siste del av Jer 31,34, der Gud sier han vil tilgi sitt folks synd og skyld. Selv 
om Herren sier han vil skrive loven i vårt hjerte og legge den inni oss, understreker 
han likevel at han vil tilgi vår synd og skyld, som er brudd på loven i vårt hjerte. Ser 
du noen motsetning eller spenningsfelter mellom disse tanken? Hvis ikke: Hvorfor 
ikke? Hva betyr det å ha loven skrevet i hjertet? (Matt 5,17–28).

Se på versene for i dag. Hvordan kan du bruke dem til å besvare argumentet om at 
de ti bud (eller nærmere bestemt sabbaten) er opphevet under den nye pakt? Er det 
noe i disse versene som tilsier det? Hvordan kan de brukes til å vise lovens evige 
gyldighet?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Mandag Studium 10  /  5. juni

HJERTETS ARBEID

Da sørriket Juda skulle ta slutt og folket føres i fangenskap til Babylon, kunngjorde 
Gud den “nye pakt” gjennom profeten Jeremia. Dette er første gang denne tanken 
kommer til uttrykk i Bibelen. Men like før nordriket Israel med sine ti stammer ble 
ødelagt (150 år før Jeremias tid), ble tanken om en annen pakt igjen nevnt, denne 
gangen av Hosea (Hos 2,18–20). 

Les Hos 2,18–20. Legg merke til parallellen mellom det Gud sier til sitt folk gjen-
nom Hosea med hans ord i Jer 31,31–34. Hvilke bilder brukes, og hva står det om 
paktens betydning og natur?

Da Guds planer for sitt paktsfolk ble hemmet av opprør og vantro, sendte han pro-
feter for å forkynne at paktshistorien med hans trofaste ikke var slutt. Enda så utro 
folket hadde vært og uansett frafall, opprør og ulydighet blant dem, sier Gud at han 
fortsatt er villig til å inngå et paktsforhold med alle som vil vende om, adlyde og 
påberope seg løftene. 

Slå opp til disse tekstene. De nevner ikke en ny pakt, men hvilke elementer finner 
du som gjenspeiler prinsippene bak den nye pakt? 

Esek 11,19

Esek 18,31

Esek 36,26

Herren vil gi “dem et hjerte til å kjenne meg, for jeg er Herren” (Jer 24,7). Han “tar 
steinhjertet ut av kroppen deres og gir dem et kjøtthjerte i stedet” (Esek 11,19) og vil 
gi dem “et nytt hjerte, og en ny ånd” (Esek 36,26). Han sier også: “Jeg gir min Ånd i 
dere” (Esek 36,27). Dette arbeidet gjør Gud, og det er grunnlaget for den nye pakt.

Hva ville du svare hvis noen kom og sa: “Jeg ønsker meg et nytt hjerte, jeg vil ha 
loven skrevet i mitt hjerte, jeg vil ha et hjerte som kjenner Gud – men jeg vet ikke 
hvordan jeg skal få det”?

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TirsdagStudium 10  /  5. juni

GAMLE OG NYE PAKTER

“Og de fremmede som har sluttet seg til Herren, som vil gjøre tjeneste for ham og 
elske Herrens navn og være hans tjenere, alle som holder sabbaten og ikke vanhel-
liger den, men holder fast ved min pakt, dem fører jeg til mitt hellige fjell og lar dem 
glede seg i mitt bønnehus. Brennoffer og slaktoffer fra dem gir velvilje på mitt alter. 
For mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk” (Jes 56,6.7).

Jeremia sier at den nye pakt skal inngås med “Israels hus” (Jer 31,33). Betyr ikke 
dette at bare Abrahams fysiske ætt, jøder av kjøtt og blod, skal få paktsløftene?
Nei! Slik var det ikke engang i GT. Det stemmer naturligvis at israelittene som 
helhet hadde fått paktsløftene. Men andre ble ikke holdt utenfor. Nei, både jøder og 
ikke-jøder ble invitert til å ta del i løftene, men de måtte inngå denne pakten. Slik er 
det den dag i dag.

Les tekstene i Jesaja (se ovenfor). Hva er betingelsene for dem som vil tjene Herren? 
Er det forskjell på det Gud ba dem om og det han ber oss om i dag? Begrunn svaret. 

Selv om den nye pakt kalles “bedre” (se onsdagens studie), er det egentlig ingen for-
skjell i hovedtrekkene for både den gamle og den nye pakt. Det er den samme Gud 
som tilbyr frelse på samme måte, av nåde (2 Mos 34,6; Rom 3,24); det er den samme 
Gud som søker et folk som i tro vil gjøre krav på hans løfter om tilgivelse (Jer 31,34; 
Hebr 8,12); det er den samme Gud som vil skrive loven i hjertet på dem som vil ha et 
trosforhold til ham (Jer 31,33; Hebr 8,10), enten de er jøder eller hedninger. 

I nytestamentlig tid tok jøder imot hans nåde ved å ta imot Jesus Kristus og hans 
evangelium. En stund var de kjernen i menigheten, ”en rest ... Gud i sin nåde har 
utvalgt” (Rom 11,5) i motsetning til dem som var “blitt forherdet” (Rom 11,7). Og 
hedningene, som før ikke trodde, tok imot evangeliet og ble podet inn i Guds sanne 
folk, som består av troende, uansett folk eller rase (Rom 11,13–24). Så hedningene, 
som en “gang var uten Kristus, utestengt fra borgerretten i Israel, uten del i paktene 
og løftet” (Ef 2,12) ble ført nær i Kristi blod. Kristus formidler den “nye pakt” (Hebr 
9,15) for alle troende, uansett nasjonalitet. 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Onsdag Studium 10  /  5. juni

“EN BEDRE PAKT” (HEBR 8,6)

I går så vi at hovedtrekkene er de samme i den gamle og den nye pakt. Frelsen er ved 
tro på en Gud som vil tilgi vår synd, ikke fordi det er noe godt i oss, men på grunn 
av hans nåde. Med denne tilgivelsen inngår vi i et forhold til ham der vi overgir oss 
til ham i tro og lydighet. 

Likevel kaller Hebreerbrevet den nye pakt “en bedre pakt.” Hvordan kan det ha 
seg? Hvordan er den ene pakten bedre enn den andre?

Hva var feilen med den gamle pakt? (Hebr 8,7.8).

Problemet med den gamle pakt var ikke selve pakten, men det at folket ikke tok imot 
den i tro (Hebr 4,2). Den nye er bedre enn den gamle fordi vi ser Jesus – ikke bare 
gjennom dyreofringene (som i den gamle pakt) – men i hans død og prestetjeneste. 
Frelsen er altså den samme i den gamle pakt som i den nye. Men i den nye får vi en 
mer fullstendig åpenbaring av paktens Gud og hans kjærlighet til syndere. Den er 
bedre fordi undervisningen i symboler og forbilder i GT blir oppfylt i Jesus. Med 
hans syndfrie liv, død og tjenesten som øversteprest ble symbolene fra helligdoms-
tjenesten oppfylt (Hebr 9,8– 14). 

I stedet for symboler, forbilder og eksempler har vi Jesus selv, ikke bare som 
Lammet som ga sitt blod for vår synd (Hebr 9,12), men han gjør tjeneste som vår 
øversteprest i himmelen (Hebr 7,25). Den frelsen han tilbyr, er den samme, men den 
større åpenbaringen av ham og frelsen i ham som den nye pakt åpenbarer, gjør den 
bedre enn den gamle.

Les Hebr 8,5; 10,1. Med hvilket ord beskriver forfatteren tjenesten i den gamle 
pakts telthelligdom? Hvordan gjør bruken av dette ordet det lettere å forstå at den 
nye pakt er bedre? 

Tenk på det: Hvorfor skulle kunnskapen om Kristi liv, død og tjeneste som øver-
steprest på våre vegne gi oss en bedre forståelse av Gud enn man får gjennom 
bare den jordiske helligdommens ritualer med dyreofringer?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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PRESTEN I DEN NYE PAKT 

Hebreerbrevet legger stor vekt på Jesus som vår øversteprest i helligdommen i him-
melen. Den klareste utlegningen av den nye pakt i NT finner vi i Hebreerbrevet med 
beskrivelsen av Kristus som øversteprest. Dette er ingen tilfeldighet. Kristi tjeneste i 
himmelen er nært knyttet til løftene om den nye pakt.

GTs helligdomstjeneste var det middelet som de gamle paktssannhetene ble 
undervist gjennom. Det kretset om ofringer og midlertjeneste. Dyr ble slaktet, og 
blodet ble båret frem av prestene. Dette var symboler på frelsen i Jesus. Det var 
ingen frelse i dem som sådan.

Les Hebr 10,4. Hvorfor er det ingen frelse i dyrenes død? Hvorfor er ikke et dyrs død 
nok til å bringe frelse?

Alle ofringene, og prestetjenesten som hørte med, ble oppfylt i Kristus. Jesus ble det 
offeret som den nye paktens blod bygger på. Kristi blod stadfestet den nye pakt og 
gjorde pakten fra Sinai og dens ofringer ”gamle” eller ugyldige. Det sanne offeret 
var brakt en gang for alle (Hebr 9,26). Da Kristus døde, var det ikke lenger behov for 
å drepe flere dyr. De jordiske helligdomstjenestene hadde oppfylt sitt formål. 

Les Matt 27,51, som forteller hvordan forhenget i den jordiske helligdommen revnet 
da Jesus døde. Hvordan bidrar begivenheten til å forklare hvorfor den jordiske hel-
ligdommen var avleggs?

Prestetjenesten var knyttet til dyreofringene, med levittene som ofret og formidlet 
ofringene i den jordiske helligdommen på vegne av folket. Når ofringene var slutt, 
var det ikke lenger bruk for dem. Alt var oppfylt i Jesus, som nå trer frem med sitt 
eget blod i helligdommen i himmelen (se Hebr 8,1–5). Hebreerbrevet sier at Kristus 
er øversteprest i himmelen etter å ha gitt sitt eget blod (Hebr 9,12) som han bærer 
frem for oss. Dette er grunnlaget for det håpet og løftet vi har i den nye pakt.

Hvordan føles det å vite at Jesus bærer frem sitt blod i himmelen på dine vegne? 
Hva betyr det for din tro og frelsesvisshet? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Fredag Studium 10  /  5. juni

TIL ETTERTANKE 

“Ved å nyte brødet og vinen sammen med disiplene, forpliktet Jesus seg til å være 
deres gjenløser. Han gav dem den nye pakt, som innebærer at alle som tar imot ham, 
blir Guds barn og Kristi medarvinger. Ved denne pakten gav himmelen dem enhver 
velsignelse både for dette livet og for det som kommer. Denne paktshandlingen 
skulle stadfestes ved Kristi blod. Forvaltningen av nattverden skulle stadig minne 
disiplene om det umåtelige offer som var brakt for enhver av dem personlig som en 
del av den store fortapte menneskehet.” – Alfa og Omega, bind 5, side 212 [DA 659].

 “Det mest slående trekket ved denne fredspakten er den tilgivende barmhjertig-
hets store rikdom som er uttrykt for synderen hvis han omvender seg og tar avstand 
fra sin synd. Den hellige ånd beskriver evangeliet som frelse gjennom vår Guds 
ømme barmhjertighet. ‘For i nåde vil jeg tilgi all uretten deres’ sier Herren om dem 
som omvender seg, ‘og ikke lenger huske syndene deres’ (Hebr 8,12). Går Gud bort 
fra rett og rettferd når han viser barmhjertighet mot synderen? Nei, Gud kan ikke 
vanære sin lov ved å la den bli overtrådt uten at det får følger. Under den nye pakt 
er fullkommen lydighet livets betingelse. Hvis synderen vender om og bekjenner 
sine synder, får han tilgivelse. Ved Kristi offer for ham får han tilgivelse. Kristus har 
oppfylt lovens krav for enhver synder som angrer og tror.” – God’s Amazing Grace, 
side 138.

  Spørsmål til drøftelse
1.  Hvorfor er det bedre å ha loven skrevet i hjertet enn å ha den på steintavler? 

Hva er lettest å glemme, loven skrevet på stein eller loven skrevet i hjertet?

2.  Helt siden syndefallet har frelsen bare vært tilgjengelig gjennom Jesus, selv 
om åpenbaringen av denne sannheten kunne variere. Fungerer ikke paktene 
på samme måte? 

3.  Se på det andre sitatet i dagens avsnitt. Hva menes med “fullkommen lydig-
het” som krav til et paktsforhold? Hvem er den eneste som har vist “fullkom-
men lydighet”? Hvordan oppfyller denne lydigheten lovens krav til oss?

 

Sammendrag
Den nye pakt er en større, mer fullstendig og bedre åpenbaring av frelsesplanen. Vi 
som tar del i den, får del i den ved tro, en tro som viser seg i lydighet mot en lov som 
er skrevet i vårt hjerte. 
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BØNN OM EN MANN
Esther Garcia (35), Mexico

Da Esther var tolv, begynte hun å be samme bønnen hver kveld: “Finn en god mann til meg.”
Esthers far drakk, han truet mor og Esther med kniv, og iblant kastet han den etter dem. 

Men han bommet alltid. Ester ba som best hun kunne: “Gi meg en god mann, en lykkelig familie 
og et barn.” Etter universitetet fikk hun jobb på et apotek. Der møtte hun Luis, som var sjefen 
hennes. Han ba henne med til Adventistkirken. 

Ester trivdes. Folk var vennlige, og hun følte en ny fred. Plutselig hørte hun en stemme: “Dette 
er stedet for deg. Her skal du være.” Esther så på Luis. “Sa du noe?” spurte hun. “Nei, jeg sitter 
her helt stille,” svarte han. Da hun gikk etter gudstjenesten, hørte hun stemmen igjen: “Dette er 
stedet for deg. Du hører til her.” Hun forsto ikke hvor ordene kom fra, men hun følte fred.

Neste sabbat fortalte Esther Luis at hun gjerne ville ha bibelstudier. Dagen etter kom Luis’ 
søster og hennes mann hjem til Ester, og hun lærte om skapelsen og budene. Nå begynte hun å 
studere Bibelen på egen hånd.

En søndag kom far full hjem mens Esther og adventistparet var midt i et bibelstudium. Far så 
dem og gikk rett inn på kjøkkenet der han laget et fryktelig leven før han kom og sa hun skulle 
komme inn til ham.

“Ta med deg vennene dine og forlat huset,” snerret han. “Ellers dreper jeg deg.”
Esther sperret opp øynene. Dette var ikke hennes far. Hun hadde aldri sett ham slik. Hun 

prøvde å roe ham ned, men ingenting nyttet. Esther ba vennene sine om å gå. Inne på rommet sitt 
satte hun seg og gråt: “Kjære Gud, du må hjelpe meg. Jeg vil ikke leve slik.” 

Hun følte fred og gikk inn til far på stuen. Han lo høyt. Det hørtes ikke som ham.  Hun løp 
inn på rommet sitt og ba igjen. “Hva skal jeg gjøre, Gud?” Hun merket svaret med én gang. Hun 
bestemte seg for å overgi seg til Jesus og ta dåp.”

Det var for åtte år siden. I dag er Esther menighetssekretær og ungdomsleder i Adventistkirken 
Amatitan i Villahermosa i Mexico. Hun er også gift med Luis, og de venter sitt første barn. “Jeg 
ba om en god mann, et lykkelig hjem og et barn,” sa hun “Gud har hørt meg.”

Takk for offeret i 2018 da Southeast Hospital i Villahermosa i Mexico fikk hjelp til å åpne en ny 
avdeling.

Se Esther på YouTube: bit.ly/Esther-Garcia.
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12. juniStudium 11

Bakgrunnsstoff
2 Mos 25,8; Jes 53,4–12; Hebr 10,4; Hebr 9,14; Hebr 8,1–6; 1 Tim 2,5.6.

Minnevers 
Derfor er Kristus mellommann for en ny pakt. Han døde for å kjøpe oss fri fra 
lovbruddene under den første pakten, for at de som er kalt, skal få den evige 
arven som var lovet dem (Hebr 9,15).

En kveld var himmelen svart som blekk og det var stokkende mørkt rundt Frank der 
han gikk gjennom de tomme bygatene. Etter en stund hørte han skritt bak seg. Noen 
fulgte ham i mørket. Da tok personen ham igjen og sa: “Trykkeren Frank?”
“Ja, det er meg. Men hvordan visste du det?”

“Vel,” sa den fremmede, “jeg kjenner ikke deg. Men jeg kjenner broren din veldig 
godt, og selv i mørket minnet faktene dine og måten å gå på og omrisset ditt så mye 
om ham at jeg bare gikk ut fra at du var broren hans, for han fortalte meg at han 
hadde en bror.”

Slik er det også med israelittenes helligdom. Bibelen sier den var en skygge, et 
bilde på det virkelige. Likevel var det nok i skyggene og bildene til å avsløre sann-
hetene de skulle representere: Kristi død og tjeneste i helligdommen i himmelen. 

Ukeoversikt
Hvorfor ville Gud ha israelittene til å bygge en helligdom? Hva sier helligdommen 
oss om Kristus som stedfortreder? Hva gjør Jesus i himmelen som vår representant? 

Den nye pakts helligdom

88 B i b e l s t u d i e r  a p r i l  –  j u n i  2 0 2 1
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SøndagStudium 11  /  12. juni

RELASJONER 

“Jeg vil reise min bolig midt iblant dere og ikke ha avsky for dere. Jeg vil vandre 
midt iblant dere. Jeg skal være deres Gud, og dere skal være mitt folk” (3 Mos 
26,11.12).

Én ting burde være klart nå: enten det er den gamle eller den nye pakt så søker Gud 
et nært og kjærlig forhold til sitt folk. Paktene gir “reglene” for forholdet.

Forholdet er avgjørende for pakten, uansett tid og sted. Men for at et forhold skal 
eksistere, må det være samhandling, kommunikasjon og kontakt, spesielt for men-
nesker som synder, feiler og tviler. Gud visste dette da han henvendte seg til oss slik 
at vi kunne forholde oss til ham på meningsfullt vis.

Les 2 Mos 25,8, Guds befaling til Israel om å bygge en helligdom. Hvilke grunner gir 
Herren for at de skal gjøre dette?

Svaret på spørsmålet fører til et annet spørsmål: Hvorfor? Hvorfor vil Herren bo 
midt blant sitt folk? 

Svaret ligger kanskje i de to versene for i dag (se ovenfor). Legg merke til at Her-
ren vil “tabernakle” (eller “bo”) blant dem; så sier han at han ikke vil “avsky” dem. 
Han sier også at han vil “vandre” blant dem og være deres Gud, og de skal være hans 
folk (3 Mos 26,11.12). Se på det vi finner i disse versene. Igjen ser vi at det er snakk 
om et forhold. 

Analyser 3 Mos 26,11.12 og 2 Mos 25,8. Skriv ned hvordan de forskjellige delene 
passer inn i tanken om at Gud vil ha et forhold til sitt folk? 

Se spesielt på ordene: “Jeg vil ... ikke ha avsky for dere.” Hva er det med hellig-
dommen som gjør at Gud kan godta syndige mennesker, og hvorfor er dette så 
viktig for å kunne inngå en pakt?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Mandag Studium 11  /  12. juni

SYND, OFFER OG AKSEPT (HEBR 9,22)

I GT kunne synderen kvitte seg med synd og skyld via dyreofringer. Ofringene er 
beskrevet i 3 Mos 1–7. Bruk og fjerning av blod inngår i de ulike ofringene. Blodets 
rolle i ritualene er et av fellestrekkene i israelittenes ofringer.

Den som hadde syndet – og dermed brutt paktsforholdet og loven som regulerte 
det – kunne fornye fellesskapet med Gud og andre mennesker ved å ofre et dyr i sitt 
sted. Ofringene var Guds middel til renselse fra synd og skyld. De skulle rense syn-
deren, overføre synd og skyld til helligdommen ved å skvette blod og gjeninnsette 
den angrende til fellesskap med Gud som er frelseren. 

Hvordan hjelper disse begrepene oss å forstå spørsmålene til slutt i gårsdagens 
avsnitt?

Hvilken profetisk betydning hadde dyreofringene? (Jes 53,4–12; Hebr 10,4).

Dyreofringene var Guds middel for å rense synderen for synd og skyld. De endret 
synderens status fra skyldig og verdig til å dø til tilgitt og med et gjenopprettet 
forhold til Gud. Men ofringene var også profetiske. Et dyr var tross alt ingen tilstrek-
kelig soning for menneskets synd og skyld. Hebreerbrevet sier det slik: “For blodet 
av okser og bukker kan umulig ta bort synder” (Hebr 10,4). Et offerdyr skulle vise 
frem den guddommelig-menneskelige Guds tjeners komme, han som skulle dø i 
stedet for synderen. Det er denne prosessen som er grunnlaget for paktsforholdet og 
gjør at Gud tilgir og godtar synderen.

Tenk deg at du levde i GT, da de ofret dyr i helligdommen. Husk også hvor viktig 
husdyrene var for deres økonomi, kultur og levemåte: Hva skulle ofringene lære 
dem om syndens pris? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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STEDFORTREDEREN 

“Han som ga seg selv for våre synder, så han etter Gud, vår Fars vilje kunne fri oss 
ut fra den onde tiden vi nå lever i” (Gal 1,4).

Det er iallfall sikkert: En hovedtanke i NT er at Jesus Kristus døde som offer for ver-
dens synder. Denne sannheten er grunnlaget for hele frelsesplanen. En teologi som 
benekter forsoningen i Kristi blod, benekter kristendommens hjerte og sjel. Et kors 
uten blod kan ikke redde noen. 

Tenk over dagens tekst og svar på spørsmålene: Meldte Jesus seg frivillig til å dø? 
Hvem døde han for? Hva ville hans død utrette?

Stedfortredertanken er nøkkelen til frelsesplanen. Vi fortjener å dø for våre synder. 
Kristus “ga seg selv for våre synder” av kjærlighet til oss (Gal 1,4). Han døde den 
døden vi fortjener. Kristi død i synderes sted er sannheten som alle andre sannheter 
bygger på. Vårt håp om gjenreisning, frihet, tilgivelse og evig liv i paradis hviler på 
det Jesus gjorde da han ga seg selv for våre synder. Uten det ville vår tro være uten 
mening. Frelsen kommer bare gjennom Kristi blod.

Slå opp til disse tekstene: Matt 26,28; Ef 2,13; Hebr 9,14; 1 Pet 1,19. Hva sier de om 
blodet? Hvilken rolle spiller altså blod i frelsesplanen?

“Gud vil ikke at du skal gå rundt og være mistroisk og plage deg selv med tanken 
om at han ikke vil ta imot deg fordi du er en uverdig synder. Du kan si: ‘Jeg vet jeg 
er en synder, og det er derfor jeg har bruk for en frelser. ... Det finnes ikke noe godt i 
meg som gjør meg fortjent til frelsen, men jeg kommer fram for Gud med blodet av 
ham som var uten feil og lyte: Guds lam, som bærer bort verdens synd. Dette er min 
eneste bønn.’ ” – The Faith I Live by, side 100.

Tenk over dette sitatet. Gjengi det med dine egne ord. Gjør det personlig. Legg 
din egen frykt og smerte i det og skriv ned hva løftene som det inneholder, gir 
deg. Hvilket håp har du takket være blodet i den nye pakt? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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DEN NYE PAKTS ØVERSTEPREST

Den jordiske helligdommen der Gud valgte å bo hos sitt folk, kretset om ofring 
av dyrene. Men tjenesten endte ikke med at disse skapningene døde. Presten ofret 
blodet i helligdommen på vegne av synderen etter at selve offeret var drept. 
Men alt dette var bare en skygge, et symbol på hva Kristus ville gjøre for verden. 
Symbolene (helligdomstjenesten) endte ikke med dyrets død, og Kristi verk for oss 
endte heller ikke med hans død på korset.

Studer Hebr 8,1–6 for i dag. Be over versene. Be Gud om hjelp med å forstå det som 
blir sagt og hvorfor det er viktig å vite det. Skriv ned hva du tror Guds budskap i 
disse versene er. Spør deg selv: Hvordan hjelper versene oss å forstå den nye pakt?

Det var en jordisk helligdom, prestedømme og tjeneste under den gamle pakt, og det 
er en himmelsk helligdom, et himmelsk prestedømme og tjeneste i himmelen under 
den nye pakt. Men det som bare var symboler, bilder og en skygge (Hebr 8,5) i den 
gamle pakt, ble en realitet i den nye. 

I stedet for et dyr som stedfortreder, har vi den syndfrie Jesus; i stedet for blod 
av dyr har vi Kristi blod; I stedet for en menneskeskapt helligdom har vi ”den sanne 
telthelligdommen, som er reist av Herren selv og ikke av mennesker” (Hebr 8,2); og 
i stedet for en syndig, feilbarlig menneskelig prest, har vi Jesus som vår øversteprest 
som gjør tjeneste på våre vegne. Tenk så på ordene: “Hvordan skal da vi slippe unna 
hvis vi ikke bryr oss om en frelse som er så mye større” (Hebr 2,3).
 

Tenk på det: Jesus levde et syndfritt liv på dine vegne, døde på dine vegne og 
gjør nå tjeneste i helligdommen i himmelen på dine vegne. Alt dette ble gjort for 
å frelse deg fra syndens endelige resultat. Snakk med noen om denne fantas-
tiske nyheten, en som du tror trenger å høre den. Øv deg på det du vil si. 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TJENESTE I HIMMELEN (HEBR 9,24)

Studer Hebr 9,24 som forklaring på Kristi tjeneste i himmelen for oss etter at han 
døde for oss. Det kan sies mye, men vi vil se på det siste uttrykket som sier at 
Kristus nå trer fram for Guds ansikt for vår skyld.

Tenk over det. Vi syndere ville ha blitt fortært av glansen av Guds herlighet hvis 
vi møtte den nå, og tenk at vi har en som trer frem for Gud for oss uansett hvor onde 
vi har vært eller hvor åpent vi har brutt Guds hellige lov. Vi har en som står hos Far 
på våre vegne. Tenk på Kristi kjærlighet og tilgivelse da han var her på jorden. Han 
er nå vår mellommann i himmelen. 

Dette er den andre delen av de gode nyhetene. Ikke nok med at Jesus betalte straf-
fen for våre synder etter å ha tatt dem på seg selv ved korset (1 Pet 2,24). Nå står han 
i Guds nærvær som mellommann mellom himmel og jord, mellom menneskene og 
Gud. 

Dette gir god mening. Jesus er både Gud og et (syndfritt) menneske og var den 
eneste som kunne bygge bro over syndens avgrunn mellom menneskene og Gud. I 
alt dette må vi huske at vi nå har et menneske som forstår alle våre prøvelser, smer-
ter og fristelser (Hebr 4,14.15) som representant hos Far. 

“For Gud er én og én mellommann er det mellom Gud og mennesker, mennesket 
Kristus Jesus, han som ga seg selv som løsepenge for alle. Slik var vitnesbyrdet da 
tiden var inne” (1 Tim 2,5.6). Hvilke to roller gir denne teksten Jesus, og hvor ser vi 
disse rollene i den jordiske helligdomstjenesten?

Den nye pakts store nyhet er at takket være Jesus har angrende syndere en som taler 
deres sak hos Far i himmelen, en som gjorde noe for dem som de aldri kunne ha 
gjort selv: frembringe fullkommen rettferdighet, den eneste rettferdighet som holder 
i Guds nærhet. Jesus har tilveiebrakt slik fullkommen rettferdighet gjennom lidelse 
(Hebr 2,10), og han står for Gud og forlanger at vi får tilgivelse fra synd og seier over 
synd, for uten disse to ville vi være uten håp, både nå og i dommen.

Be og tenk over den kjensgjerning at et menneske, en som har opplevd fristelsen 
til å synde, nå står for Guds ansikt i himmelen. Hva betyr dette for deg? Hva gir 
det av håp og oppmuntring?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE 

“Den mest fremtredende engel i himmelen ville ikke ha maktet å betale løsesum-
men for et eneste fortapt menneske. Kjeruber og serafer har bare slik herlighet og 
ære som Skaperen gir sine skapninger. Menneskets forsoning med Gud kunne bare 
bli gjennomført av en mellommann som var likestilt med Gud, og hadde egenskaper 
som ville gi ham den nødvendige verdighet til å forhandle med Gud på menneskets 
vegne og til å representere Gud overfor en fallen verden. Menneskets stedfortre-
der og pant må ha menneskets natur, og ha forbindelse med menneskeheten han 
skal representere. Som Guds sendemann må han ha del i guddommelig natur og ha 
forbindelse med den evige Gud for å kunne åpenbare ham for verden og være mel-
lommann mellom Gud og menneskene.” – På fast grunn, bind 1, side 253 [1SM 257].

“Jesus sier videre: Slik som dere kjennes ved meg for menneskene, vil jeg kjennes 
ved dere overfor Gud og de hellige engler. Dere skal være mine vitner på jorden, 
kanaler som min nåde kan flyte gjennom til frelse for verden. Slik vil jeg være deres 
stedfortreder i himmelen. Faderen ser ikke på deres mangelfulle karakter. Han ser 
dere kledd i min fullkommenhet. Gjennom meg skal dere få himmelens velsignelser. 
Enhver som bekjenner meg ved å ta del med meg i min oppofrelse for de fortapte, 
skal jeg kjennes ved og gjøre delaktig i de gjenløstes herlighet og glede.” – Alfa og 
Omega, bind 4, side 307 [DA 357].

  Spørsmål til drøftelse
1.  Les Rom 5,2; Ef 2,18 og Ef 3,12. Hva er det her som hjelper oss å forstå at vi 

har adgang til Far gjennom Jesus?

2.  Se på det andre sitatet ovenfor. Legg merke til hvordan stedfortrederens rolle 
forklares. Når Far ser oss, ser han ikke vår karakterbrist, men Kristi fullkom-
menhet. Tenk over hva det vil si, og drøft det med gruppen. 

3.  Spør deg selv hvordan du vil svare på dette spørsmålet: “Ja vel, så Kristus er 
i helligdommen i himmelen. Hva så? Hva har det å si rent praktisk, fra dag til 
dag?”

Sammendrag
Den gamle pakts offersystem ble erstattet av det nye; i stedet for at dyr ofres av 
syndige prester i en jordisk helligdom, har vi Jesus, som er vårt fullkomne offer. Han 
representerer oss hos Far i helligdommen i himmelen, som danner grunnlaget for 
den nye pakt og dens løfter.
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IKKE PÅ MIN MÅTE
Fabiola Padilla (36), Mexico

Etter dåpen ba Fabiola i 18 år om at hennes far måtte overgi seg til Jesus. Det virket håpløst. 
Han trodde ikke på Bibelen, men ba til Maria og helgenene. Han drakk tett, fornærmet sin 

kone og så alltid veldig sint ut. Fabiola snakket om Jesus, men far gikk nesten alltid sin vei. Men 
hun ble ikke lei av å be, og hun fikk andre til å be også.

Endelig svarte Gud hennes bønner, men ikke slik hun hadde håpet.
Far fikk leverkreft 75 år gammel. Kreften hadde spredt seg og kunne ikke opereres, sa legen. 

Nå ba Fabiola enda mer: “Gi meg de rette ordene så jeg kan fortelle far om deg,” ba hun. “Gi meg 
mot.”

Så gikk hun til sykesengen og grep fars hånd. “Jeg er så glad i deg,” sa hun. “Den Gud jeg 
vil snakke med deg om, er den Gud du tror på. Han kan gjøre deg frisk. La meg be sammen med 
deg.” Til hennes forbauselse gikk far med på det.

Fra den dagen av ba Fabiola og far sammen morgen og kveld. Etterpå leste hun fra Bibelen og 
sang mens far lyttet. Sammen med andre i menigheten satte hun av en dag til bønn og faste for 
far.

Kreften spredte seg fort, og far ble svakere. Fabiola visste ikke hva hun skulle gjøre. En venn, 
Rita, tilbød seg å gi far bibelstudier, og det gikk han med på. Etter det syvende studiet spurte hun 
om han ville overgi seg til Jesus. Hva med å bli døpt?

Far ønsket å bli døpt. Kapellan Roger Pech ved Southeast Hospital døpte ham i et lite basseng 
utenfor huset en onsdag. Den kvelden ville ikke far legge seg. Han ble sittende i stuen sammen 
med familien. Litt etter midnatt tok han sitt siste sukk og lukket øynene.

Fars ansikt, som ofte var fordreid i sinne i levende live, så uvanlig fredelig ut i kisten. Fabiola 
forklarte de sørgende at han hadde overgitt seg til Jesus bare timer før han døde. 

“Far tok imot Jesus, ikke slik jeg hadde ønsket det, men på Guds måte,” sa Fabiola. “Det som 
er umulig for mennesker, er mulig for Gud.”

Takk for offeret 13. sabbat i 2018 som bidro til å få bygget en ny avdeling ved Southeast Hospital, 
Adventistenes sykehus i Villahermosa i Mexico, der kapellan Roger Pech arbeider.

Se Fabiola og faren hennes på YouTube: bit.ly/Fabiola-Padilla.
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19. juniStudium 12

Paktens tro

Bakgrunnsstoff
Gal 6,14; Rom 6,23; I Joh 5,11.13; Rom 4,1–7; 3 Mos 7,18; 3 Mos 17,1–4; Rom 5,1.

Minnevers 
Og det er klart at ingen blir rettferdig for Gud ved loven, for det står skrevet: 
Den rettferdige skal leve ved tro (Gal 3,11).

 Omtrent syv århundrer før Kristus skrev Homer historien om den store krigeren 
Odyssevs, som – etter krigen om Troja – la ut på en ti år lang reise for å komme hjem 
til Ithaka. Reisen tok så lang tid fordi han kom ut for skipbrudd, mytterier, stormer, 
monstre og andre hindringer på hjemveien. Da gudene syntes den trette krigeren 
hadde lidd nok, lot de ham komme hjem til familien. Hans prøvelser var soning nok 
for hans feil, syntes de.

Som Odyssevs er også vi på en lang reise hjem. Men forskjellen er at vi ikke kan 
“lide nok“ til å fortjene å få komme hjem. Avstanden mellom himmel og jord er for 
stor til at vi kan sone for våre feil. Hvis vi kommer hjem, må det være ved Guds 
nåde. 

Ukeoversikt
Hvorfor må frelsen være en gave? Hvorfor kunne bare en som er jevnstilt med Gud, 
kjøpe fri vår sjel? Hva gjør Abraham til et så godt eksempel på tro? Hva vil det si at 
rettferdighet blir “tilregnet” eller “kreditert” oss? Hvordan kan vi gjøre løftene og 
håpet som korset gir, til vårt eget? 
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GJENSKINN FRA GOLGATA

GTs frelsesvei under den mosaiske pakten er ikke en annen enn NTs frelsesvei under 
den nye pakt. Både i GT og NT, i den gamle og den nye pakt, frelses vi kun ved tro. 
Hadde det vært noen annen vei, f.eks. gjerninger, ville frelsen ha vært noe vi hadde 
krav på, noe skaperen hadde plikt til å gi oss. Bare de som ikke forstår syndens 
alvor, kan tro at Gud hadde plikt til å frelse oss. Nei, det var bare én plikt, og det var 
det vi skyldte den brutte loven. Den plikten kunne vi ikke oppfylle. Heldigvis gjorde 
Jesus det for oss.

“Når menn og kvinner forstår mer av hva det store offeret som himmelens majest-
et brakte da han døde i menneskets sted, vil frelsesplanen bli opphøyet, og gjenskin-
net fra Golgata vil vekke varme, hellige og levende følelser i den troendes hjerte. 
Både hjerte og munn vil strømme over av lovprisning til Gud og lammet. Stolthet og 
egoisme har dårlige vekstvilkår i hjerter som har scenene på Golgata friskt i minne. 
... Alle verdens rikdommer er ikke nok til å kjøpe fri én sjel som er på fortapelsens 
vei. Hvem kan måle den kjærligheten Kristus følte for en fortapt verden mens han 
hang på korset og led for menneskenes synd? Denne kjærligheten var umåtelig, 
uendelig. 

Kristus har vist at hans kjærlighet var sterkere enn døden. Han fullførte menne-
skets frelse; og selv om han hadde den mest fryktelige kampen med mørkets krefter, 
ble hans kjærlighet stadig sterkere midt i det hele. Han utholdt at Far skjulte sitt an-
sikt helt til han måtte utbryte: ‘Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Han 
fullførte frelsen. Prisen ble betalt for å kjøpe fri mennesket da de velsignede ordene 
ble uttalt i den siste fortvilte kampen. Det var som om de gjallet gjennom skaperver-
ket: ‘Det er fullbrakt!’

Scenene på Golgata lodder våre dypeste følelser. Du er unnskyldt hvis du vis-
er iver for dette emnet. Våre tanker og vår forestillingsevne kan ikke fullt ut fatte 
at Kristus, som var så fullkommen, så uskyldig, skulle lide en så smertefull død 
da han bar vekten av verdens synd. Vi kan ikke lodde lengden, bredden, høyden 
og dybden av en så stor kjærlighet. Sinnet bør fylles av den uendelige dybde i vår 
frelsers kjærlighet, så den rører ved og smelter sjelen, foredler og løfter følelsene og 
forvandler hele karakteren.” – Testimonies for the Church, bind 2, side 212, 213. 

Be om det som står her. Ha disse linjene i bakhodet mens du leser Gal 6,14. Spør 
deg selv: Hvordan kan jeg rose meg av Kristi kors? 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Studium 12  /  19. juniMandag

PAKTEN OG OFFERET

“Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull dere ble kjøpt fri 
fra det tomme livet dere overtok fra fedrene, det var med Kristi dyrebare blod, blo-
det av et lam uten feil og lyte” (1 Pet 1,18 , 19). 

Hva mener Peter med at vi ble kjøpt fri? 

Når Peter skriver om Kristi sonoffer på korset, minner det å “kjøpe fri” om den 
gamle skikken der en slave kunne bli fri fra livet som trell når en pris var betalt (ofte 
av en slektning). Kristus har derimot kjøpt oss fri fra syndens slaveri og dens kon-
sekvens, som er døden, men han gjorde det med sitt “dyrebare blod” da han frivillig 
døde i vårt sted på Golgata. Og dette er grunnlaget for alle paktene: Uten dette er 
pakten ugyldig, siden Gud ikke kunne ha oppfylt sin del av avtalen: evig liv gitt for 
alle som tror.

Slå opp Rom 6,23 og 1 Joh 5,11.13. Hva er budskapet begge steder?

Vi har løftet om evig liv fordi Jesus kunne rette opp det som gjorde at vi mistet det 
evige livet. Hvordan? Fordi Skaperens rettferdighet og uendelige verdi var det eneste 
som kunne slette gjelden vår til loven – så stor var skaden synden førte med seg. For 
hva ville det si om alvoret i Guds evige morallov hvis et skapt vesen kunne betale 
straffen for at den ble brutt? Bare en som er lik Gud selv, en som hadde liv i seg 
selv, kunne betale den løsepengen som skulle til for å sette oss fri fra den gjelden vi 
skylder loven. Slik oppfylles alle paktsløftene, slik har vi løftet om evig liv her og 
nå. Det er slik vi har blitt kjøpt fri fra synd og død.

Tenk deg at et barn på et kunstmuseum kaster en ballong fylt med blekk på et 
Rembrandt-maleri og ødelegger det. Maleriet er verdt millioner. Om foreldrene 
solgte alt de eide, kunne de likevel ikke betale gjelden. Hvordan kan dette bildet 
vise oss hvor alvorlig det er som synden har ført til, hvor ute av stand vi er til å 
fikse det, og hvorfor bare Gud kunne betale gjelden?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TirsdagStudium 12  /  19. juni

ABRAHAMS TRO 1. DEL 

“Abram trodde Herren, og det ble regnet ham til rettferdighet” (1 Mos 15,6). 

Dette er et av de dypeste versene i Skriften. Det understreker sannheten om 
rettferdiggjørelse ved tro alene, og det gjør det lenge før Paulus skrev om det i 
Romerbrevet. Og det viser at frelsen ble gitt på samme måte helt fra Edens hage. 
Versets sammenheng viser hvor stor Abrams tro var da han trodde Guds løfte om en 
sønn til tross for alle de fysiske omstendighetene som så ut til å gjøre løftet umulig. 
Det er slik tro som innser sin egen hjelpeløshet, den krever full overgivelse av selvet, 
og underkastelse under Herren. Slik tro som fører til lydighet. Dette var Abrams tro, 
og den ble regnet ham “til rettferdighet”.

Hvorfor sier Bibelen at det ble “tilregnet” ham eller “kreditert” ham som rettferdig-
het? Var Abram selv “rettferdig” i betydningen Guds rettferdighet? Hva gjorde han 
ikke lenge etter at Gud hadde erklært ham rettferdig som viser at denne rettferdig-
heten ble kreditert ham, og ikke var noe han faktisk var? 

Abrams liv var nok et liv i tro og lydighet, men det var ingen fullkommen tro og 
fullkommen lydighet. Noen ganger var han direkte svak. Dermed er vi ved det 
avgjørende punktet: rettferdighet som frelser oss, er rettferdighet som krediteres oss, 
en rettferdighet som blir tilregnet oss. Vi blir altså erklært rettferdige i Guds øyne 
til tross for våre feil. Det betyr at Gud ser på oss som rettferdige enda vi ikke er det. 
Det var det han gjorde med Abram, og det vil han gjøre med alle som kommer til 
ham i “Abrahams tro” (Rom 4,16).

Les Rom 4,1–7. Se på sammenhengen der Paulus siterer 1 Mos 15,6. Be over ver-
sene og skriv hva du tror de sier til deg. 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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ABRAHAMS TRO 2. DEL

I 1 Mos 15,6 brukes ordet tilregnet (hebraisk chashab). 
Det samme ordet brukes andre steder i Mosebøkene. En person eller en ting blir 

“regnet” som noe den personen eller tingen ikke er. Rakel og Lea sier at faren “reg-
ner” dem for fremmede, selv om de er døtrene hans (1 Mos 31,15). Levittens tiende 
blir “regnet” som om det var kornet på treskegulvet selv om det ikke er kornet  
(4 Mos 18,27.30).

Hvordan uttrykkes dette å “regne som noe” i sammenheng med ofringene? (3 Mos 
7,18; 3 Mos 17,1–4).

Ordet regne brukes som oversettelse for chashab. Hvis et bestemt offer (“fredsof-
fer”) ikke blir spist på den tredje dagen, går verdien tapt, og det skal ikke “tilregnes” 
(3 Mos 7,18; hebraisk chashab) den som ofrer. 3 Mos 7,18 omtaler en situasjon der 
et offer blir “regnet” som til syndernes fordel (se også 3 Mos 17,1–4), så de står 
rettferdige for Gud. Han regner synderen som rettferdig selv om han reelt sett er 
urettferdig.

Ta deg tid til å tenke over at vi kan regnes som rettferdige i Guds øyne til tross for 
våre feil. Skriv ned hva dette betyr med dine egne ord.

Det å bli erklært rettferdig, ikke på grunn av noe vi kan utrette, men bare ved troen 
på det Kristus har gjort for oss, er kjernen i uttrykket “rettferdighet ved tro”. Men 
troen gjør oss ikke rettferdige: troen er det redskapet som vi henter rettferdighetens 
gave med. Dette er kjernen i kristendommens mysterium. Alt det vi tror, har sin rot 
i dette begrepet. Ved tro blir vi regnet som rettferdige i Guds øyne. Alt annet som 
hører med: lydighet, helligelse, hellighet, karakterutvikling og kjærlighet må følge 
av denne sannheten.

Hva sier du til en som vil være kristen, og likevel sier: “Men jeg føler meg ikke 
rettferdig”?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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HVILE I LØFTENE 

Den katolske apologeten kardinal Bellarmine kjempet hele livet mot budskapet om 
rettferdiggjørelse ved en tilregnet rettferdighet alene. Da han lå for døden, kom prest-
ene med krusifikser og helgenenes gode gjerninger for å gi ham visshet før døden. 
Men Bellarmine sa: “Ta det bort. Jeg tror det er bedre å stole på Kristi fortjeneste.”
Når det nærmer seg livets slutt, ser mange hvor forgjeves, hvor nytteløse og ubruke-
lige deres gjerninger er til å fortjene frelse hos en hellig Gud, og dermed hvor stort 
behovet for Kristi rettferdighet er. 

Men vi behøver ikke å vente på at døden skal nærme seg før vi kan ha frelsesviss-
het i Herren. Hele pakten bygger på Guds løfter, løfter som kan gjøre livet bedre her 
og nå. 

Slå opp til versene nedenfor og svar på spørsmålene i sammenheng med å utvikle, 
bevare og styrke paktsforholdet til Gud:

Sal 34,9 (Hvordan kan du smake Guds godhet?)

Matt 11,30 (Hva er det ved det Kristus har gjort for oss som gjør åket lett?) 

Rom 5,1 (Hva har rettferdiggjørelse med fred å gjøre?)

Fil 2,7.8 (Hva betyr Kristi erfaring for deg?)

Se på livet ditt i bønn og spør deg selv: Hva gjør jeg som styrker forholdet til 
Gud, og hva skader det? Hvilke endringer må til?

_________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

____________

__________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE 

“Den eneste måten han [synderen] kan oppnå rettferdighet på, er ved tro. Ved tro 
kan han komme frem for Gud med Kristi fortjeneste, og Herren tilregner synderen 
sin Sønns lydighet. Kristi rettferdighet kommer i stedet for menneskets nederlag, og 
Gud tar imot ham, tilgir ham, regner ham som rettferdig. Den som vender om i tro, 
blir behandlet som om han var rettferdig. Gud elsker ham som han elsker sin egen 
Sønn. Slik regnes tro som rettferdighet.” – På fast grunn, 1. bok, side 364, 365 [1SM 
367].

“Når vi tar imot Kristus som vår frelser i omvendelse og tro, tilgir Herren våre 
synder og ettergir straffen som lovbrudd krever. Dermed står synderen foran Gud 
som en rettferdig person. Han blir tatt imot av himmelen og med Åndens fellesskap 
har han fellesskap med Faderen og Sønnen.

Så står det igjen enda en jobb som skal gjøres, og det er en gradvis jobb. Sjelen 
skal helliggjøres i sannheten. Og dette skjer også ved tro. For det er bare ved Kristi 
nåde, som vi mottar i tro, at karakteren kan forvandles.” – Selected Messages, 3. 
bok, side 191. 

  Spørsmål til drøftelse
1.  Hvilken forskjell er det på en levende og en død tro? (Jak 2,17.18). Hvordan 

beskriver Paulus en levende tro? (Rom 16,26). Hva er nøkkelordet som viser 
hva tro innebærer? 

2.  Hva sier du til argumentet (som det er en viss logikk i) om at hvis vi bare blir 
frelst av tilregnet rettferdighet, ikke en rettferdighet som finnes i oss, da 
spiller det ingen rolle hvordan vi lever?

3.  “Det er bare i Guds elskede Sønn at Gud tar imot oss. Gode gjerninger er 
bare resultatet av hans syndstilgivende kjærlighet. Vi kan ikke rose oss av 
dem, og våre gode gjerninger gir oss ikke noe som kan være pant for vår 
sjels frelse. ... Han [den troende] kan ikke vise til sine gode gjerninger som 
argument for at han bør bli frelst.” – Selected Messages, 3. bok, side 199. Ha 
dette i mente og si hvorfor gode gjerninger er så viktige for vår erfaring? 

Sammendrag
Gammel pakt, ny pakt: Jesus betalte den gjelden vi skyldte loven, slik at vi kan stå 
rettferdige i Guds øyne.
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KRAFTEN I ET FRØ
Florencio Vazquez (61), Mexico

Lille Florencio plantet og passet ris, avokado, kakao og roser på bestemors gård i Mexico, godt 
hjulpet av to voksne søskenbarn og den syv år gamle nabogutten Antonio.

Florencio la merke til at Antonio ikke arbeidet på lørdager og spurte hvorfor. “Jeg har lest i 
Bibelen at Gud sier vi ikke skal arbeide på lørdag fordi det er hans dag.” Florencio trodde ham, 
for Antonio var annerledes. Han var høflig, snill og leste Bibelen. Han var bestevennen hans. 

Noen dager senere ba Antonio ham med i kirken, for de hadde et barneprogram. “Vi kan lese 
Bibelen sammen, og du kan få nye venner.” “Gjerne det,” sa Florencio.

Men han gikk ikke. Bestemor sa nei. Hun likte ikke adventistene og syntes de var late siden 
de ikke arbeidet på lørdager. Men Antonio ga ikke opp. Han spurte flere ganger med noen dagers 
mellomrom. Bestemor sa nei hver gang.

En lørdag gikk bestemor tidlig for å selge avokadoer og roser. Florencio ble med Antonio i 
kirken og trivdes. Folk var snille, og han likte barnesabbatsskolen spesielt godt.

Bestemor ventet på ham da han kom hjem. “Hvor har du vært?” “Jeg ble med Antonio i Ad-
ventistkirken.” Bestemor ble rasende og forbød ham å gå dit igjen. Men Florencio fortsatte å bli 
med vennen på sabbaten. 

Det gikk to år. Så flyttet Antonio og familien hans til en annen by, og Florencio sluttet å gå i 
kirken. Da han fylte ni år, drakk han store mengder øl med bestemors velsignelse. Så begynte han 
med marihuana og kokain.

Men det frøet Antonio hadde sådd, døde ikke. Etter å ha vært rusavhengig i mange år, ropte 
Florencio til Gud. “Gjør meg hel,” ba han. Han ba denne bønnen i årevis, og plutselig forsvant 
lysten til alkohol og narkotiske stoffer. Han var 45 år og fri. Han gledet seg over at Gud hadde 
hørt ham, overga seg til Jesus og ble adventist.

Florencio sa at han ble adventist fordi han husket det Antonio hadde fortalt ham da han var fire 
år: at Adventistkirken følger Bibelen og holder hele Guds lov, også sabbatsbudet.

Nå er Florencio 61 år og forteller gjerne hvordan Gud reddet ham fra alkohol og narkotika. 
Cirka 20 mennesker har overgitt seg til Jesus etter å ha hørt hans historie og tatt bibelstudier hos 
ham.

“Vi har en mektig Gud, jeg kan ikke forklare hans makt, men den har forvandlet livet mitt,” sa 
Florencio.

Takk for offeret 13. Sabbat i 2018 som bidro til å få bygget en ny avdeling ved Southeast Hospi-
tal, Adventistenes sykehus i Villahermosa i Mexico.

Du kan se Florencio på YouTube: bit.ly/Florencio-Vazquez
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Bakgrunnsstoff
1 Joh 1,4; Joh 5,24; Rom 3,24.25; 2 Kor 5,21; 1 Joh 4,16; Åp 2,11; Åp 20,6.14;  
Åp 21,8.

Minnevers
Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod (Joh 10,10).

Dette kvartalet har vi studert pakten, som enkelt sagt er Gud som sier: Slik vil jeg 
frelse dere fra synd. 

Selv om utfallet av paktsløftet er evig liv i en verden som blir som ny, behøver vi 
ikke å vente, for paktens velsignelser kan nytes i dag. Herren bryr seg om vårt liv 
nå. Han vil det beste for oss nå. Pakten er ikke en slags avtale om at hvis du gjør så 
og så, skal du langt om lenge få din belønning. Belønningen, eller gavene, er velsig-
nelser som de som inngår paktsforholdet ved tro, kan nyte her og nå. 

Denne uken ser vi på noen av velsignelsene her i livet, noen av løftene som kom-
mer av Guds nåde som utøses i hjertet fordi vi åpnet døren da han banket. Det er 
flere velsignelser enn vi kan ta opp denne uken. Men det er en begynnelse på noe 
som aldri vil ta slutt. 

Ukeoversikt
Hvorfor bør vi være glade? På hvilket grunnlag kan vi kreve dette løftet? Hva er det 
med pakten som burde sette oss fri fra skylden som tynger? Hva betyr det å få et 
nytt hjerte? 
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GLEDE 

“Og dette skriver vi for at vår glede skal være fullkommen” (1 Joh 1,4).

Glede burde være en av våre store fortrinn som paktsfolk. 
Det sies ofte at vi ikke skal stole på følelser, at tro ikke er følelser og at vi må 

komme lenger enn bare til våre følelser, og det er sant. Men vi ville ikke være 
mennesker hvis vi ikke opplevde følelser og stemninger. Vi kan ikke underslå våre 
følelser. Vi må forstå dem, gi dem deres rette rolle, og mest mulig styre dem. Men 
å fornekte dem, er å fornekte hva det vil si å være menneske (vi kan like godt si at 
en sirkel ikke skal være rund). Johannes skriver: Vi skal ikke bare ha følelser (her 
glede), de bør også være fullkomne. Det høres da ikke ut som om følelser skal under-
slås? 

Les sammenhengen til verset ovenfor, som begynner i starten av kapitlet. Hva skrev 
Johannes til de første kristne som han håpet ville gjøre gleden deres fullkommen? 
Og hvorfor skulle det gi dem glede?

Johannes var en av de tolv. Han var der nesten fra begynnelsen av Jesu virke og var 
vitne til noen av de største begivenhetene. Som øyenvitne var han godt kvalifisert til 
å uttale seg om emnet.

Og han fremhever ikke seg selv, men det Jesus gjorde for disiplene slik at de nå 
kunne ha fellesskap ikke bare med hverandre, men med Gud selv. Jesus har åpnet 
veien så vi kan få dette nære forholdet til Gud, og ett resultat av dette forholdet er 
glede. Johannes vil de skal vite at det de har hørt om Jesus, er sant (han så, berørte, 
følte på og hørte ham), og derfor kan også de få et gledeforhold til sin himmelske 
Far, han som elsker dem og ga seg selv for dem i sin Sønn.

I en viss forstand er det Johannes’ eget vitnesbyrd. Hva er ditt vitnesbyrd om 
forholdet til Jesus? Hva kan du si som kan styrke en annens glede i Herren, slik 
Johannes prøvde å gjøre her?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Mandag Studium 13  /  26. juni

FRI FOR SKYLD

“Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus” (Rom 8,1). 

En ung kvinne ble brutalt drept, og drapsmannen var ukjent. Politiet la en felle og 
plasserte en skjult mikrofon i graven hennes. En kveld mange måneder etter drapet, 
gikk en ung mann til graven og ba kvinnen om tilgivelse. Politiet overvåket ordene 
hans og hektet ham for forbrytelsen.

Hva drev mannen til graven? Det var skyld, ikke sant?
Ingen av oss (håper vi) har gjort noe så ille som det den unge mannen gjorde, 

men vi er alle skyldige, vi har gjort ting vi skammer oss over, ting vi skulle ønske vi 
kunne rette opp, men det kan vi ikke.

Takket være Jesus og den nye pakts blod trenger ingen av oss å leve med skyld 
hengende over oss. Teksten for i dag sier det er ingen fordømmelse mot oss. Univer-
sets dommer regner oss som ikke skyldige. Det er som om vi ikke har gjort det vi 
føler skyld for.

Hvordan gjør disse versene det lettere å forstå Rom 8,1? Joh 5,24; Rom 3,24.25;  
2 Kor 5,21.

Et av de store løftene vi har når vi lever i et paktsforhold med Gud, er at vi ikke 
lenger behøver å bære på skylden. Takket være paktens blod kan vi som velger å tre 
inn i paktsforholdet med Gud og velger å overholde vilkårene om tro, omvendelse og 
lydighet, få slippe skyldens byrde. Når Satan hvisker oss i ørene at vi er onde, at vi er 
så syndige at Gud ikke kan ta imot oss, kan vi gjøre det Jesus gjorde da Satan fristet 
ham i ødemarken: Vi kan sitere Skriften, gjerne Rom 8,1. Vi underslår ikke syndens 
realitet i vårt liv, men på grunn av det paktsforholdet vi har med Herren, lever vi 
ikke lenger under syndens fordømmelse. Jesus betalte straffen for oss, og han står nå 
hos Faderen og bærer frem sitt eget blod på våre vegne, mens han viser til sin egen 
rettferdighet i stedet for våre synder.

Hvilken forskjell gjør det i ditt liv at Gud har tilgitt deg uansett hvilke synder du 
måtte ha begått? Hvordan hjelper dette deg å håndtere andre som har syndet 
mot deg? Hva burde det få å si for den måten du håndterer disse menneskene på?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TirsdagStudium 13  /  26. juni

NY PAKT OG NYTT HJERTE

“Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjær-
lighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og leng-
den, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Må 
dere bli fylt av hele Guds fylde!” (Ef 3,17–19).

Tidligere dette kvartalet har vi sett at den nye pakt betyr at Herren legger loven i 
vårt hjerte (Jer 31,31–33). Ikke nok med at loven er der, men tekstene for i dag sier at 
Kristus også er der, og det gir god mening, for Kristus og hans lov er så nær forbun-
det. Med Kristi lov i hjertet og med Jesus som også bor der (det greske ordet for bo 
i teksten ovenfor betyr også “å bosette seg i”, og viser til varighet), kommer vi til en 
annen av paktens store gaver: et nytt hjerte. 

Hvorfor trenger vi et nytt hjerte? Hvilke endringer vil vise seg hos dem som har et 
nytt hjerte? 

Les dagens tekst enda en gang. Legg merke til at Paulus legger vekt på kjærligheten 
og sier vi må “stå rotfestet og grunnfestet” i den. Disse ordene innebærer stabilitet, 
fasthet og varighet i kjærligheten som grunnlag. Vår tro betyr ingenting hvis den 
ikke er rotfestet i kjærligheten til Gud og kjærligheten til andre (Matt 22,37–39;  
1 Kor 13). Slik kjærlighet blir ikke til i et vakuum. Nei, den kommer fordi vi får et 
glimt av Guds kjærlighet til oss (som “overgår all kunnskap”) slik vi ser den i Jesus. 
Resultatet blir et nytt liv, hjertet forandres og vi blir nye mennesker med nye tanker, 
nye ønsker og nye mål. Det er vårt svar på Guds kjærlighet til oss som forandrer 
hjertet og skaper kjærlighet til andre. Kanskje er det dette Paulus mener når han sier 
vi blir fylt av “Guds fylde”.

Les 1 Joh 4,16. Hva er forholdet mellom denne teksten og det Paulus skriver i Ef 
3,17–19?

Se på tekstene vi har studert i dag. Hva kan du gjøre slik at løftene i disse tek-
stene oppfylles i deg? Er det noe du må forandre på, noe som kanskje hindrer 
deg i å oppleve “Guds fylde” (Ef 3,19)? Lag en liste over endringer du må foreta i 
ditt liv. Lag en til deg selv, eventuelt også en du kan dele med klassen. Hvordan 
kan dere hjelpe hverandre med å foreta nødvendige endringer? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Onsdag Studium 13  /  26. juni

NY PAKT OG EVIG LIV

“Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og 
hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø” (Joh 11,25.26).

Det evige liv har to dimensjoner. Her og nå får den troende oppleve en overflod av 
liv (Joh 10,10) med de mange løftene vi har fått for livet her i verden.

Den fremtidige dimensjonen er evig liv – løftet om legemets oppstandelse (Joh 
5,28.29; Joh 6,39). Det ligger fortsatt i fremtiden, og er den hendelsen som vårt håp 
kretser om.

Studer verset for i dag. Hva sier Jesus? Hvor finner vi evig liv? Hvordan forstår vi 
hans ord om at de som lever og tror på ham, aldri vil dø selv om de dør? (se Åp 2,11; 
Åp 20,6.14; Åp 21,8). 

Selvfølgelig dør alle, men Jesus regner denne døden bare for en søvn, en pause 
som skal ende i oppstandelsen til livet for dem som tror på ham. Når Jesus kommer 
tilbake, vil de døde i Kristus oppstå udødelige, og de som hører Kristus til og lever, 
skal få udødelighet på et øyeblikk. Både de døde og de levende som er i Kristus, skal 
ha samme slags oppstandelseskropp. Det er da Guds folk blir udødelige. 

For en glede å vite at graven ikke er slutten, at det ikke finnes noen slutt, at vi får 
et nytt liv som varer evig.

“Kristus ble ett med oss for at vi skulle bli én ånd med ham. Det er i kraft av 
denne forening vi skal komme frem fra graven, ikke bare som en manifestasjon av 
Kristi makt, men fordi hans liv ved troen er blitt vårt liv. De som ser Kristus i hans 
sanne natur og tar imot ham, har evig liv. Det er ved Ånden at Kristus bor i oss. 
Guds Ånd, som vi tar imot i tro, er begynnelsen til det evige liv.” – Alfa og Omega, 
bind 4, side 332 [DA 388].

Hvordan kan vi nyte godt av evig liv nå? Altså: Hva gjør dette løftet for oss her 
og nå? Skriv ned noen av fordelene dette løftet om evig liv gir deg i hverdagen. 
Hvordan kan du ta dette håpet og løftet og dele det med noen som sliter, kanskje 
etter å ha mistet en av sine kjære? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TorsdagStudium 13  /  26. juni

NY PAKT OG MISJON

“Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og 
Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er 
med dere alle dager inntil verdens ende” (Matt 28,19.20).

Over hele verden sliter folk med det forfatteren Laurens van der Post kalte “menings-
løshetens byrde.” Mennesker ser at de har livets gave, men vet ikke hva de skal gjøre 
med den, vet ikke hva formålet med gaven er, og vet ikke hvordan de skal bruke den. 
Det er som å gi noen et bibliotek fylt med sjeldne bøker og oppleve at de ikke leser 
bøkene, men bruker dem til å tenne opp ild. For et forferdelig sløseri med noe så 
dyrebart! 

Men dette er ikke et problem som den nye pakts troende behøver å slite med. 
Tvert imot, de som kjenner (og har opplevd) evangeliet om en korsfestet og oppstan-
den frelser som døde for alle menneskers synder for at de skal få evig liv, kjenner 
gleden. Med tanke på kallet i Matt 28,19.20 har de troende et oppdrag og en hensikt 
i livet, og det er å dele den store sannheten de selv har opplevd i Kristus Jesus med 
verden. For en forrett! Nesten alt det andre vi foretar oss her i verden, tar slutt når 
vår verden er slutt. Men å spre evangeliet til andre er noe som vil sette preg på evig-
heten. Snakk om å kunne føle at livet har mål og mening!

Bryt ned versene for i dag i sine enkeltdeler. Hva sier Jesus vi skal gjøre, og hva 
innebærer hver del? Hvilket løfte har vi som burde gi oss tro og mot til å gjøre det 
Kristus sier?

Som mennesker i den nye pakt har vi fått et klart mandat av Gud selv. Alle kan vi 
spille en rolle, uansett hvem vi er, uansett stilling i livet, uansett begrensninger. 
Har du gjort noe? Kan du gjøre mer? Hva kan gruppen din gjøre for å få en større 
rolle i dette arbeidet? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Fredag Studium 13  /  26. juni

TIL ETTERTANKE 

Les “Utfrielsen,” i Alfa og Omega, bind 8, side 135–150 [GC 635–652]; “Glede i 
Herren” i Veien til Kristus, side 137–153 [SC 115–126]

“Guds hellige Sønn hadde ikke egne synder eller sorger å bære: Han bar andres sorg, 
for alle våre misgjerninger ble lagt på ham. Han knytter seg til mennesket med gud-
dommelig sympati, og som menneskeslektens representant lar han seg bli behandlet 
som en overtreder. Han ser inn i elendighetens avgrunn som våre synder åpnet for 
oss og foreslår at han skal bygge bro over kløften som skiller mennesket fra Gud.”  
– Bible Echo and Signs of the Times, 1. aug. 1892. 

“Kom, bror, kom akkurat som du er, med all din synd og elendighet. Legg din 
skyld på Jesus, og gjør krav på hans fortjeneste i tro. Kom mens barmhjertigheten er 
å finne; kom med syndsbekjennelse, kom med et angrende sinn, og Gud vil tilgi deg 
i rikt mål. Ta ikke sjansen på å overse enda en mulighet. Lytt til barmhjertighetens 
stemme som nå ber deg stå opp fra de døde slik at Kristus kan gi deg lys. Det er som 
om hvert øyeblikk nå knytter seg direkte til den usynlige verdens skjebne. La ikke 
stolthet og vantro få deg til å avvise barmhjertighetens tilbud lenger. Gjør du det, vil 
du til slutt komme til å klage: ‘Innhøstingen er over, sommeren er slutt, men vi er 
ikke blitt berget’ ” – Testimonies for the Church, bind 5, side 353.

  Spørsmål til drøftelse
1.  “Vi ser oss selv i forhold til universet,” skrev Francisco José Moreno, “og vi er 

klar over vår uvitenhet og maktesløshet. Derav kommer vår usikkerhet. Derfor 
er vi redde.” – Between Faith and Reason: Basic Fear and the Human Condition 
(New York, 1977), side 7. Sammenlign denne uttalelsen med det du leste 
denne uken i Ef 3,17–19. Snakk om forskjellen på de to følelsene.

2.  Gud lover oss glede i troen på Jesus. Er glede det samme som lykke? Bør vi 
alltid være lykkelige? Hvis vi ikke er det, er det da noe galt med vår erfaring? 
Hva kan Jesu liv vise oss som hjelper oss å se svarene på disse spørsmålene?

3.  Snakk mer om å bli fylt med “Guds fylde” (Ef 3,19). Hva vil det si? Hvordan 
kan vi oppleve det?

Sammendrag
Pakten er ikke bare et dypt teologisk begrep. Den viser hva et frelsende forhold 
til Kristus går ut på, et forhold som gir fantastiske fordeler nå og når han kommer 
tilbake.
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FREMTIDIGE PROSJEKTER:
Offeret 13. sabbat neste kvartal 
skal hjelpe Den nordamerikanske 
divisjon å:
• Fullføre andre fase av et 

flerbruksgym på Holbrook SDA 
Indian School i USA

• Bygge personalbygninger ved 
Palau SDA School i Palau

• Bygge kirke og 
fellesskapssenter i Igloolik i 
Canada

• Starte menigheter for 
flyktninger i Canada og USA

RAPPORT:
For tre år siden bidro offeret 
trettende sabbat til bygging av en 
ny avdeling ved Southeast Hospital 
i Villahermosa i Mexico.

26 .  jun i26 .  jun i

FRA DØR TIL DØR
Ashley Alvarez (20), Mexico

Da jeg gikk på videregående, ble jeg venner med Ketzy, som var adventist. Hun ville ha meg 
med på leirhelger og andre menighetsaktiviteter, men jeg nektet gang på gang. Jeg var ikke 

interessert i adventismen. Dessuten sa far at det ikke spilte noen rolle hvilken hviledag man holdt.
Etter videregående begynte Ketzy å studere medisin, men jeg kom ikke inn på universitetet. 

Hadde Gud glemt meg? Jeg var lei meg et helt år, og da Ketzy ba meg med på leir, takket jeg ja.
Jeg likte leirlivet. De tre dagene hadde fokus på misjonsarbeid. Vi renset en elv og pusset opp 

en adventistkirke. Det beste var å gå fra dør til dør. Folk ble glade når vi sang og leste fra Bibelen. 
Våre bønner gjorde inntrykk på dem.

Jeg trivdes med misjonsarbeid. “Dette vil jeg gjøre hele tiden,” tenkte jeg. All min tristhet var 
som blåst bort. Livet hadde mening. Men hvilken mening?

En måned senere kom en teologistudent fra Montemorelos og holdt møter. Jeg ba ham hjem 
til middag, og han snakket med familien min om Bibelen. Før han gikk, spurte han meg: “Har du 
overveid å ta dåp?” Jeg tenkte at det spørsmålet ønsket jeg å høre, og jeg bestemte meg på flek-
ken. Jeg ble døpt tre dager senere.

På en speiderleir fortalte jeg om mine opplevelser, og etterpå sa en av lederne: “Og hun har 
lyst til å begynne på Montemorelos.” Det var ikke sant. Jeg hadde ikke penger til det og ville bli 
hjemme. Men jeg fikk meg ikke til å nekte å bruke sommeren til å arbeide som litteraturevangelist. 
Det lærte meg mer om min tro, og jeg ble glad i litteraturarbeidet. Det var det Gud ville med meg.

Til slutt ba jeg foreldrene mine kjøre meg tilbake til universitetet. De var sinte og ville ikke 
engang si adjø da de satte meg av. Jeg hørte ikke noe fra dem på lenge, og lurte på om jeg hadde 
gjort en feil. Jeg ringte for å si at jeg ville komme hjem. “Du kan ikke 
komme hjem,” svarte far. “Du må bli der. Moren din og jeg skal bli 
adventister.”

Etter at de hadde satt meg av, hadde de dratt hjem for å lære mer om 
adventistene. De tok bibelstudier og bestemte seg for dåp. Seks uker 
etter samtalen med far ble han og mor og min bror og søster på 17 og 13 
år døpt. Min familie ble døpt fordi jeg var trofast.

Hjemstedet mitt, San Fernando, er lite og alle kjenner familien som 
har blitt adventister. Mange er interessert i menigheten. Dette er bare 
begynnelsen.

Offeret dette kvartalet vil bidra til å starte “innflytelsessentre” ved 
Montemorelos University og tolv institusjoner for høyere utdanning i 
den interamerikanske divisjon. Takk for gavene!

Offeret tas opp.

Se Ashley på YouTube: bit.ly/Ashley-Alvarez.
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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/
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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 15.24 15.50 15.42 14.47 13.06 – – –
  9 15.37 16.01 15.54 15.03 13.38 12.05 – –
  16 15.52 16.15 16.10 15.22 14.11 13.24 12.38 –
  23 16.09 16.30 16.27 15.43 14.43 14.08 13.39 12.47
  30 16.26 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 – – –
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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.
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BIBELSTUDIER FREMOVER

3. KVARTAL 2021
Tema: Hvile i Kristus
Studiet dette kvartalet handler om at Gud ønsker oss et liv i overflod (Joh 
10,10). Han ønsker at vi skal ha indre fred og slippe stress, jag og mas. Hvile 
er et viktig begrep i bibelens teologi. Hvile henger sammen med frelse, nåde, 
skapelse, sabbaten, vår forståelse av de dødes tilstand, Jesu gjenkomst og mer. 
Jesus sier: «Kom til meg alle som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil 
gi dere hvile» (Matt 10,28). Forfatterne av studiemateriellet er gift. Chantal 
kommer fra Sør-Afrika og Gerald er fra Tyskland. Chantal er assisterende 
direktør for Ellen G. White Estate og Gerald er assisterende redaktør for tids-
skriftet Ministry. Han er også professor i GT ved Andrews University.

1. Studium: Å leve i en 24/7-kultur
Minnevers: Sal 84,2
Bibeltekster: 1 Mos 2,1-3; Jer 45,1-5; 2 Mos 20,11; 2 Sam 7,12; Mark 6,30-32;  
1 Mos 4,1-17

2. Studium: Rastløs og opprørsk
Minnevers: 1 Kor 10,11
Bibeltekster: 4 Mos 11,1-33; 4 Mos 12,1-13; 4 Mos 13,27-33; 1 Kor 10,1-11;  
4 Mos 14,39-45

4. KVARTAL 2021
Tema: 5. Mosebok

1. KVARTAL 2022
Tema: Brevet til hebreerne

2. KVARTAL 2022
Tema: 1. Mosebok

Endringer kan forekomme. 
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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:

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

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

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

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

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

Hjelp for bibelstudieledere på norsk
Hver uke forbereder sabbatsskoleavdelingen tips til bibelstudiet. Du kan abonnere 
på dem her: https://www.adventist.no/bibelstudier/ 
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Hvis du har noen gode ideer, hører jeg gjerne fra deg. Jeg bidrar også gjerne til en 
inspirasjonssamling om sabbatsskolen/bibelstudiene i din kirke. Hvis din menig-
het kunne tenke seg å være vertskap for en kursdag for flere menigheter, kan jeg 
eventuelt være behjelpelig med arrangementet og å skaffe en eller flere egnede 
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.  

• Ta trappevasken for en nabo.
• Ta avleggere av noen planter og dyrk fram noen planter/blomster du kan gi 

til venner og naboer.
• Rydd i skuffer og skap og gi bort ting du ikke trenger. 
• Send et oppmuntrende kort til en som har det vanskelig.
• Del et bibelvers på sosiale medier.
• Send en hilsen til en TVS-elev eller en student fra menigheten din.
• Lær deg navnene på barna og ungdommene i menigheten. Hils på dem med 

navn hver gang du treffer dem.
• Start en digital bønnegruppe, møt hverandre en gang i uka og be sammen.
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Notater
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