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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 studiehefter 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 dynamisk 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

R EDA K TØ R ENS F OROR D

Hvile for hvileløse
Flyturen hadde vært fredelig til kapteinen varslet at flyet måtte gjennom en stor storm.
“Fest sikkerhetsbeltene. Det blir noe til ritt,” sa stemmen fra cockpiten.
Like etter begynte flyet å riste seg gjennom stormen. Folk satt anspente i setene. Da
det ristet som verst, var det noen som skrek bak i flyet. Noen så vel for seg at en vinge
ble revet av og flyet virvlet mot jorden. Passasjerene virket anspente og redde. Alle
bortsett fra en liten jente som satt forrest i økonomiklassen. Hun satt og tegnet. Iblant
kikket hun ut av det lille vinduet når det var et spesielt imponerende lyn, men så tegnet
hun videre.
Etter det som virket som en evighet, landet flyet. Passasjerene jublet og klappet, lettet over å være nede på bakken igjen. Den lille jenta hadde pakket sekken sin og ventet
på at folk skulle forlate flyet da en av de reisende spurte om hun ikke hadde vært redd.
Hvordan kunne hun være så rolig når det stormet slik?
“Jeg var ikke redd,” sa hun. “Faren min er piloten, og jeg visste at han ville få meg
trygt hjem.”
Rastløshet og frykt går ofte hånd i hånd. I en verden der folk har det travelt hele
tiden, kan hvileløs frykt lett innta livet vårt. Hvem sliter vel ikke iblant med frykt for
fremtiden? Fortiden er bak oss, nåtiden er nå, men fremtiden er full av spørsmål, og
svarene er kanskje ikke det vi vil høre. Klarer vi å overholde fristen, betale husleien
eller skolepengene og berge vårt skrantende ekteskap? Vi lurer på om Gud fortsatt kan
elske oss når vi “skuffer” ham gang på gang.
I dette kvartalet vil vi håndtere noe av denne frykten. Hvilen i Kristus er ikke bare
en tittel på et studiehefte eller et fengende motto for en møteserie. Å hvile i Kristus er
nøkkelen til løftet om det livet Jesus lover sine: “Tyven kommer bare for å stjele, drepe
og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod” (Joh 10,10).
I arbeidet med dette heftet så vi at begrepet hvile gjennomsyrer bibelsk teologi.
Hvile knytter an til frelse, til nåde, til skaperverket, til sabbaten, til vår forståelse av de
dødes tilstand, til Jesu snare komme – og mye mer.
Da Jesus ba oss komme og finne hvile i ham (Matt 11,28), mente han ikke bare disiplene eller de første kristne. Han så fremtidige generasjoner av utslitte mennesker som
trengte å finne kilden til hvile. Når du studerer temaet dette kvartalet, må du komme
og hvile i ham. For vår Far har jo styr på tingene og vil hjelpe oss trygt hjem.
Chantal og Gerald Klingbeil er et tverrkulturelt par og arbeider som et team. Chantal er fra Sør-Afrika
og arbeider ved Ellen G. White Estate mens Gerald, som er redaktør og professor i Old Testament and
Ancient Near Eastern Studies på Andrews University, er født og oppvokst i Tyskland.
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BOKTIPS

Den store
lengselen
Av Jon L. Dybdahl

Det er en lengsel i oss. En
lengsel etter noe mer. Noe som
vi ikke helt kan beskrive, men
som har vært et savn i vårt
liv. Det er dette “noe” denne
boken handler om. Forfatteren
inviterer oss til å gå tilbake til
den opprinnelige hensikten med kristentroen. Det er et kall til å leve et liv i
fellesskap med Gud. Den store lengselen avslører hvordan du virkelig kan møte
Gud og ha et nært forhold til ham.

BESTILLES HOS NORSK BOKFORLAG:
www.norbok.no / Tlf. 32 16 15 60 / E-post: ordre@norskbokforlag.no
Norsk Bokforlag, Postboks 103, 3529 RØYSE

Ønsker du å lære mer om temaet dette kvartalet har vi følgende tilleggsmateriale 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 bibelstudiet 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 universitetene, hvor studentene forstår og kan snakke engelsk.
Andre interessante internettadresser:
www.ssnet.org
www.GoBible.org
Den raskeste måten å bestille heftene på er via internett:
www.adventistbookcenter.com
Du kan også bestille hos Norsk Bokforlag,
Postboks 103, 3529 RØYSE Tlf. 32 16 15 60, faks 32 16 15 51 eller epost:
ordre@norskbokforlag.no

Studium 1

3. juli

I et døgnåpent samfunn

Bakgrunnsstoff

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.

Minnevers

Jeg lengtet, ja, fortærtes av lengsel etter Herrens forgårder. Nå jubler hjerte og
kropp mot den levende Gud (Sal 84,2).

Tikk, takk, tikk takk, tikk takk. Klokken tikket jevnt og trutt. Bare to timer til
sabbaten skulle begynne. Mary sukket og så seg om i leiligheten. Barnas leker lå
strødd rundt i stuen, kjøkkenet var et eneste rot, den yngste lå til sengs med feber og
i morgen skulle hun ønske velkommen i kirken, så de måtte dra hjemmefra en halv
time tidligere. Jeg skulle ønske jeg kunne få litt ro i morgen, tenkte Mary trist.
Samtidig sto hennes mann Josh i kø for å betale matvarer. Trafikken hadde vært et
mareritt. Kassakøen var lang. Alle skulle visst handle akkurat nå. Jeg trenger hvile,
det kan ikke fortsette slik, stønnet Josh inni seg. Livet må da være noe mer.
Livet vårt styres av rushtid, arbeidstid, legeavtaler, nettsamtaler, shopping og ting
på skolen. Samme hva slags fremkomstmidler vi bruker, truer verden med å skvise
bort det som er virkelig viktig.
Hvordan finner vi hvile i så mye mas og kjas?
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Søndag

TRETT OG SLITEN
Les 1 Mos 2,1–3. Hvorfor skape en hviledag før noen var trette?
Allerede før vi begynte vårt selvpålagte stressliv, minnet Gud oss om noe viktig.
Denne dagen skulle vi stoppe opp og bevisst nyte livet, en dag til å være og ikke til å
gjøre, en dag til å feire våre gaver: gresset, luften, dyrelivet, vannet, menneskene og
ham som har skapt alle gode gaver.
Dette skulle ikke være en engangsforeteelse, noe som tok slutt da vi forlot Edens
hage. Gud ville at innbydelsen skulle kunne tåle tidens tann, så han knyttet sabbatshvilen til tiden. Innbydelsen til å feire skapelsen i ro og fred skulle komme om og om
igjen hver sjuende dag.
Med alle våre arbeidsbesparende remedier skulle man tro vi var mindre slitne enn
folk for to hundre år siden. Men hvile er visst mangelvare den dag i dag. Selv når vi
ikke jobber, lever vi i et hektisk tempo. Vi er alltid på etterskudd, det er alltid mer å
gjøre.
Vi får mindre søvn, og mange må ha koffein for å holde det gående. Mobiltelefon
ene og datamaskinene blir raskere, internettforbindelsen også, men likevel har vi
ikke nok tid.
Hva sier disse tekstene om hvorfor det er viktig å få hvile? Mark 6,31; Sal 4,8;
2 Mos 23,12; 5 Mos 5,14; Matt 11,28.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Gud visste vi ville trenge fysisk hvile. Han bygget kretsløp inn i tiden – natt og
sabbat – så vi skulle få fysisk hvile. Det å ha Jesus som livets herre betyr også at vi
tar vårt ansvar for å finne tid til hvile alvorlig. Sabbatsbudet er jo ikke et forslag. Det
er et påbud!
Hva med din egen oppjagede tilværelse? Hvordan kan du få en bedre opplevelse,
både fysisk og åndelig, av den hvilen Gud vil vi skal ha?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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UTKJØRT
Søvnmangel og utmattelse er reelle problemer. Verre er det når vi er “emosjonelt
tomme”. Og når søvnmangel kommer i tillegg til emosjonelle prøvelser, kan vi bli
riktig nedfor.
Baruk, som skrev ned Jeremias ord, må ofte ha hatt det slik i de siste, urolige
årene i Jerusalem før kaoset som fulgte da byen ble ødelagt av babylonerne.

Les Jer 45,1–5. Skriv en rask diagnose av Baruks emosjonelle helse.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Kan du forestille deg følelsen hvis Gud sendte deg et budskap som var skreddersydd
for deg? Baruk fikk et budskap rett fra Guds tronsal (Jer 45,2). Det skjedde «i det
fjerde året Jojakim, sønn av Josjia, var konge i Juda», ca. 605 eller 604 f.Kr. Jer 45,3
viser hvordan folk har det når de er utslitt.
Fra det Skriften forteller om denne perioden, vet vi at Baruk ikke bare er en
sutrepave. Han hadde god grunn til å være motløs og nedfor. Mye vondt skjedde, og
mer skulle det bli.
Hva sier Gud til Baruks smerte? Les Jer 45,4.5.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Guds reaksjon minner oss om at hans fortvilelse og smerte må ha vært mye større.
Han hadde bygget Jerusalem og skulle rive byen, han hadde plantet Israel som en
vingård (Jes 5,1–7) og skulle nå rykke den opp og føre den i utlendighet. Det var
ikke dette Gud hadde ønsket for sitt folk, men det måtte komme på grunn av opprør
mot ham.
Men for Baruk var det lys i enden av tunnelen. Gud ville bevare hans liv midt i
ødeleggelsen.
Les Guds ord til Baruk igjen. Hvilket budskap kan vi ta til oss? For hva sies det om
at Gud er der for oss uavhengig av vår situasjon?

10
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Tirsdag

HVILE I GT
Alle trenger hvile, det er derfor Bibelen tar opp temaet. Gud har skapt oss for aktivitet, men aktiviteten veksler med hvile.
GT har flere ord for hvile. Beskrivelsen av Guds hvile den første sabbaten bruker
verbet shabbat: “å slutte å jobbe, å hvile, å ta ferie” (1 Mos 2,2.3), som er verbformen
av substantivet “sabbat.” Det samme verbet blir brukt i 2 Mos 5,5 i en årsakssammenheng og oversettes som “å få noen til å hvile” fra sitt arbeid. Farao anklager
Moses for å “få dem til å hvile” fra arbeidet.
Henvisningen til Guds hvile på den syvende dag i det fjerde budet uttrykkes med
verbformen noakh (2 Mos 20,11; 5 Mos 5,14). Verbet er oversatt med “hvile” i Job
3,13, eller mer billedlig “å være i ro” om paktens ark (4 Mos 10,36). 2 Kong 2,15
bemerker at Elias ånd “hvilte” over Elisja.
En annen viktig verbform er shaqat, “vær i ro, gi avlastning, være stille.” Den er
brukt i Jos 11,23 og beskriver landets hvile fra krig etter Josvas erobring. Begrepet
later ofte til å betegne “fred” i Josvas bok og Dommernes bok.
Verbet raga’ brukes også om hvile. I advarslene mot ulydighet i 5 Mos sier Gud at
Israel ikke vil finne hvile i eksil (5 Mos 28,65). Det samme verbet brukes også i Jer
50,34, som beskriver manglende evne til å gi hvile.

Les 5 Mos 31,16 og 2 Sam 7,12. Hva slags hvile er det tale om?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Begge versene bruker et uttrykk som bygger på verbet shakab og betyr “å legge seg,
sove.” I sin pakt med David lover Gud at “når dine dager er til ende og du hviler
hos dine fedre, vil jeg reise opp din etterkommer, en av ditt eget kjøtt og blod, til å
etterfølge deg” (2 Sam 7,12).
Den lange listen over ulike hebraiske verb som betegner hvile, viser at det teologiske begrepet hvile ikke er forbundet med et par bestemte ord. Vi hviler enkeltvis
og sammen. Hvile påvirker oss fysisk, sosialt og emosjonelt og gjelder ikke bare
sabbaten.
Døden er en fiende som en dag skal overvinnes. Og hvorfor er det en trøst å vite
at våre døde hviler, selv om vi sørger og savner dem?

Bibelstudier juli – september 2021

11

Onsdag

Studium 1 / 3. juli

HVILE I NT
NT bruker ofte verbformen anapauō for hvile: “hvile, slappe av, forfriske”. Det er
tilfelle i en av Jesu kjente uttalelser om hvile, i Matt 11,28: “Kom til meg, alle dere
som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.” Det kan gjelde fysisk
hvile (Matt 26,45). I sin siste hilsen til korinterne uttrykker Paulus glede over venner
som har kommet og beroliget ham (1 Kor 16,18).
Et annet verb som brukes om å hvile, er hēsychazō. Det beskriver disiplenes sabbatshvile mens Jesus hvilte i graven (Luk 23,56). Men det brukes også om det å leve
et stillferdig liv (1 Tess 4,11) og kan bety at noen ikke har innvendinger og derfor tier
(Apg 11,18).
Når Hebreerbrevet (4,4) beskriver Guds hvile på den syvende skapelsesdagen,
brukes det greske verbet katapauō, “få til å opphøre, bringe til å hvile, hvile,” som
også brukes i den greske oversettelsen av GT. De fleste gangene dette verbet er brukt
i NT, finnes i Hebr 4.

Les Mark 6,30–32. Hvorfor ba Jesus disiplene om å komme og hvile nå som de

hadde så mange muligheter til å misjonere? Tenk på spørsmålet i lys av sammenhengen i Mark 6.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

“Kom med meg til et øde sted ... og hvil dere litt!” (Mark 6,31) er ikke en invitasjon.
Verbet står i imperativ (bydeform), så det er en ordre. Jesus er urolig for disiplene og
deres fysiske og emosjonelle ve og vel. De hadde nettopp kommet tilbake fra en stor
misjonsreise som Jesus hadde sendt dem på, to og to (Mark 6,7). Mark 6,30 beskriver deres glede. De ville dele sine seire og nederlag med Jesus. Men Jesus vil de skal
hvile. Markus forklarer det: “For det var så mange som kom og gikk at de ikke fikk
tid til å spise engang” (Mark 6,31). Å ha det for travelt og bli overveldet i Guds sak
er også en utfordring for disiplene. Jesus vil vi skal ta vare på helsen og vårt emosjonelle ve og vel ved å planlegge pauser.
Hvordan kan du avlaste pastoren eller forstanderen eller en annen du kjenner
som er utbrent i arbeidet for Herren? Hvordan kan du uttrykke din takknemlighet
og hjelpe vedkommende å finne hvile?
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Torsdag

EN HVILELØS VANDRER
Les 1 Mos 4,1–12. Hva gjorde Kain til en “rastløs vandrer” på jorden? (1 Mos 4,12).
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Bibelteksten sier ikke klart hvorfor Gud godtok Abel og hans offer, men ikke Kain
og hans offer (1 Mos 4,4.5). Men vi vet hvorfor. “Kain kom frem for Gud fylt av
misnøye og troløshet. Han trodde ikke på offeret som var lovet eller på nødvendigheten av offersystemet. Hans offergave uttrykte ikke noen anger over synd. Han
følte det som mange gjør i dag, at det ville være et tegn på personlig svakhet å følge
nøyaktig den planen Gud hadde bestemt, og å gjøre seg helt og holdent avhengig av
den lovede frelsers forsoning. Han valgte heller selvtilstrekkelighetens vei. Han ville
komme med sine egne fortjenester.” – Alfa og Omega, bind 1, side 52-54 [PP 72].
Da Gud sa at Kain ville bli “en rastløs vandrer” på jorden, var det ikke Gud som
gjorde ham slik. Nei, han ble slik som et resultat av sin synd og ulydighet. Kain fant
ikke hvile i Gud og fant det heller ikke på noen annen måte, i iallfall ikke sann hvile.
Det hebraiske ordet som er oversatt som “så med velvilje på” (1 Mos 4,4), kan
også gjengis med “betraktet nøye, vurderte nøye.” Guds granskende blikk gjelder
ikke først og fremst offeret, men giverens holdning. Gud forkastet Kains fruktoffer,
men ikke fordi Gud er lunefull. Nei, han veier karakteren, holdningene og motivene
hos den som kommer med offeret. Det er et eksempel på en undersøkende dom.

Les 1 Mos 4,13–17 og beskriv Kains reaksjon på dommen.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Når vi prøver å flykte fra Gud, blir vi rastløse, hvileløse. Vi prøver å fylle lengselen
etter Guds nåde med ting, menneskelige forhold eller et altfor travelt liv. Kain startet
et dynasti og bygget en by. Slike prestasjoner tyder på besluttsomhet og energi, men
hvis det er et gudløst dynasti og en opprørsk by, ender det i ingenting.
Vi kan bli utsatt for følgene av våre synder, men hvordan kan vi lære å godta den
tilgivelsen vi tilbys på grunn av korset?
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TIL ETTERTANKE

“De skriftlærde mente at religionsutøvelse krevde hvileløs aktivitet. De var avhengige av en eller annen ytre handling for å vise sin overlegne fromhet. Men dermed
skilte de seg fra Gud og bygde sin fromhet på selvgodhet. Den samme faren eksisterer fremdeles. Når aktiviteten øker, og menneskene har fremgang i sin gjerning for
Gud, kan de lett komme til å sette sin lit til menneskelige planer og metoder, og til å
be mindre og ha mindre tro. Lik disiplene står vi i fare for å glemme vår avhengighet av Gud, og søke frelse i vår egen virketrang. Vi trenger stadig å feste blikket
på Jesus og erkjenne at det er hans kraft som utretter alt sammen. Mens vi skal
arbeide alvorlig for å frelse de fortapte, må vi også ta tid til stille ettertanke, bønn
og studium av Guds ord. Bare det arbeid som blir utført under mye bønn og som blir
helliget ved Kristi fortjeneste, vil til sist vise seg å ha virket til det gode.” – Alfa og
Omega, bind 4, side 311-312 [DA 362].

Spørsmål til drøftelse

1. Det konstante presset om å ha styr på alt, være tilgjengelig (fysisk eller virtuelt) hele tiden og skulle leve opp til idealer som verken er realistiske eller
gudgitte, kan gjøre folk syke – emosjonelt, fysisk og åndelig. Hvordan kan
menigheten din bli et sted for slitne mennesker som lengter etter hvile?
2. Kan vi ha det for travelt også når vi gjør gode ting for Gud? Tenk på historien
om Jesus og disiplene i Mark 6,30–32 og snakk om hvordan dere kan bruke
den.
3. I 1899 ble det satt en fartsrekord. Noen hadde kjørt 63,15 km i timen i en bil –
og overlevd det! I dag går bilene fortere. Prosessorene i mobiltelefonene våre
er mye raskere enn de raskeste store datamaskinene var for en generasjon
siden. Og flyreisene går fortere enn før. Nesten alt vi gjør i dag, går fortere
enn før, men likevel føler vi oss jaget, vi får ikke nok hvile. Hva sier det om
menneskenaturen og hvorfor Gud syntes hvile var så viktig at han skrev det
inn i et av budene?
4. Tenk over den kjensgjerning at sabbatshvilen ble innstiftet før synden kom
inn i verden. Hva burde dette si oss om betydningen av hvile også i en fullkommen verden?
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GLAD FOR Å VÆRE HER IGJEN
Adrian Wiles (20), Arizona i USA

J

eg gikk ut fra Holbrook Indian School i 2018. Jesus hadde gitt meg seier over alkohol og
narkotika, og jeg ville studere til ingeniør ved adventistenes Union College i Nebraska. Der
trivdes jeg godt og hadde det fint helt til jeg en dag oppdaget at skolegangen kom til å bli veldig
dyr. Regningen rystet meg.
Året etter fant jeg et college i New Mexico med et godt ingeniørkurs der jeg ikke behøvde
å bekymre meg for de høye utgiftene ved en privat kristen skole. Men det viste seg snart at det
ikke fantes andre kristne jeg kunne være sammen med der. Fristelsen til å drikke og ta narkotika
var stor. Jeg klarte å unngå å bli dratt inn i den livsstilen, men jeg var ensom. Etter jul var jeg så
ensom at jeg ikke orket det lenger. Jeg snakket med ansatte på Holbrook Indian School som jeg
ennå hadde kontakt med. De ville ha meg tilbake på Holbrook så jeg kunne hjelpe til der mens jeg
fortsatte skolegangen på skolens overgangskurs til college.
Forskjellen i atmosfære mellom skolen i New Mexico og Holbrook Indian School er stor.
Holbrook er hjemmet mitt. Jeg er glad for å være hjemme.
Jeg vil gjerne komme tilbake til Union College og fullføre skolegangen, og jeg ber Gud hjelpe
meg å finne en løsning uten å bli forgjeldet. Jeg vet at Gud har en plan med mitt liv.
Takk for gavene trettende sabbat for tre år siden som satte fart i planene for et nytt idrettsbygg
og helsesenter ved Holbrook Seventh-day Adventist Indian School. Offeret dette kvartalet vil bidra
til å ferdigstille andre fase av senteret, der skolen vil arbeide med å forebygge fedme, hjertesykdom, diabetes, depresjon og selvmord hos barn og unge blant indianerne.
Du kan lese fortellingen om Adrians barndom her: bit.ly/Adrain-2018.
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Rastløs og opprørsk

Bakgrunnsstoff

4 Mos 11,1–33; 4 Mos 12,1–13; 4 Mos 13,27–33; 4 Mos 14,1–23; 1 Kor 10,1–11;
4 Mos 14,39–45.

Minnevers

Det som hendte med dem, skulle være til advarsel. Det ble skrevet til rettledning for oss, og til oss er de siste tider kommet (1 Kor 10,11).

Gjennom århundrene har mange meldt om merkelig, rastløs oppførsel hos hunder og
andre husdyr før store jordskjelv.
Det viser seg at dyr er i stand til å merke den første av jordskjelvets seismiske
bølger – trykkbølgen – som kommer før den sekundære rystebølgen. Dette forklarer nok hvorfor dyr virker forvirrede eller rastløse rett før bakken begynner å riste.
Noen dyr, så om elefanter, kan oppfatte lavfrekvente lydbølger og vibrasjoner som
mennesker ikke kan merke i det hele tatt.
Noen få minutter før skjelvet med styrke 5,8 som rammet Washington DC den 23.
august 2011, begynte noen av dyrene ved Smithsonian Institutions National Zoo å
oppføre seg underlig. Blant dem var lemurene, som begynte å rope høyt i et kvarter
før bakken begynte å riste.
Denne uken ser vi på noen eksempler på merkelig menneskelig rastløshet som
ikke skyldtes forestående naturkatastrofer som jordskjelv, men den synd som preger
mennesker som ikke hviler i det Kristus tilbyr dem som kommer til ham i tro og
lydighet.
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Søndag

HVILELØSE I ØDEMARKEN
Israel må ha vært rastløse og ulykkelige da de forlot Sinai på vei til Kanaan. Det var
over et år siden de hadde forlatt Egypt (4 Mos 1,1). De var klare til å gå inn i løftets
land. De var tellet og organisert. De hadde opplevd utrolige tegn på Guds gunst og
nærvær. Men på det første stedet etter at de forlot Sinai, klager de.

Les 4 Mos 11,1–15. Hva klager de på?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Israelittene lengter etter kjøttet, agurken, melonen, purren, løken og hvitløken i
Egypt. “’Hvem kan gi oss kjøtt å spise?’ sa de. ‘Vi husker fisken vi fritt kunne spise
i Egypt, og agurkene, vannmelonene og purren, løken og hvitløken. Nå visner vi
bort, for vi mangler alt. Øynene våre ser ikke annet enn manna” (4 Mos 11,4–6). De
husket maten og glemte slaveriet og motgangen (se 2 Mos 1).
Gud hadde gitt dem manna i over et år, Men de var rastløse og ville ha noe annet.
Selv ikke Moses er uberørt. Det er ikke lett å lede rastløse mennesker. Men Moses
vet hvem han skal ty til. “Hvorfor gjør du din tjener så ondt? Hvorfor finner jeg ikke
nåde for dine øyne? Du legger byrden av hele folket på meg!” (4 Mos 11,11).
Hva sier Gud til klagene? Les 4 Mos 11,16–33.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Gud er ikke døv når vi er rastløse. I Israels tilfelle ga han dem vaktler da de hungret
etter kjøtt. Men det var egentlig ikke kjøttet Israel ville ha. Når vi er ulykkelige
og rastløse og sinte, er sinnet ofte bare utløseren – ikke årsaken til konflikten. Vi
slåss fordi det er noe dypere som påvirker forholdet. Israel gjorde opprør mot Guds
ledelse, noe vi også må passe oss for, for det er lettere gjort enn vi tror.
Hvorfor er det så lett å huske fortiden som bedre enn den var?
______________________________________________________________________________________________________________
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DET ER SMITTSOMT
Les 4 Mos 12,1–3. Hva er Mirjam og Aron opprørt over?
__________________________________________________________________________________________________________________

Mirjam og Aron var tilsynelatende misfornøyde med Moses’ kone. Sippora var en
utenfra, fra Midjan (se 2 Mos 3,1). Selv blant de “beste” i Israel kommer vår syndige
natur til syne, og det er ikke spesielt vakkert.
Men bibelteksten viser at dette er et påskudd. Det de egentlig klager over, er den
profetiske gaven. I forrige kapittel hadde Gud bedt Moses om å utnevne sytti av Israels eldste som skulle avlaste Moses (4 Mos 11,16.17.24.25). Aron og Mirjam hadde
også hatt viktige lederroller (2 Mos 4,13–15; Mi 6,4), men nå følte de seg truet av den
nye lederutviklingen og sa: “Er det bare Moses Herren har talt med? Har han ikke
talt med oss også?” (4 Mos 12,2).
Hvordan reagerer Gud på klagen? Les 4 Mos 12,4–13. Hvorfor tror du han reagerer
så kontant?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Guds svar kommer øyeblikkelig og er ikke til å ta feil av. Den profetiske gaven er
ikke et maktvåpen. Moses var godt egnet til å lede, for han hadde lært hvor avhengig
han var av Gud.
Det at Mirjam er nevnt før Aron i vers 1 antyder at hun kan ha stått bak angrepet
på Moses. På denne tiden er Aron allerede Israels øversteprest. Hvis han hadde blitt
spedalsk, kunne han ikke ha gått inn i møteteltet og gjort tjeneste for folket. Når
Gud straffer Mirjam med midlertidig spedalskhet, viser det at han er misfornøyd
med begge to, og det fremskynder den holdningsendringen som denne familien
trenger. Arons bønn for henne stadfester at han var innblandet (4 Mos 12,11), og i
stedet for kritikk og rastløshet ser vi at Aron ber for Mirjam, og Moses ber også for
henne (4 Mos 12,11– 13). Dette er den holdningen Gud vil se hos sitt folk. Han hører,
og han helbreder Mirjam.
Det er alltid lett å kritisere menighetens ledere, men ville det ikke være bedre for
både menigheten og vårt åndelige liv hvis vi heller gikk i forbønn for våre ledere,
også når vi er uenige med dem?
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Tirsdag

RASTLØSHET FØRER TIL OPPRØR
Historien begynner positivt. Israelittene har endelig nådd grensen til Kanaan, og tolv
spioner blir sendt for å utforske landet. De gir en overstrømmende tilbakemelding.

Les spionenes rapport i 4 Mos 13,27–33. Når blir israelittenes forventninger
knust?

__________________________________________________________________________________________________________________

Til tross for Kalebs inngripen tar skepsisen og tvilen overhånd. Israel går ikke ut for
å innta det Gud hadde lovet dem. I sin rastløshet murrer og gråter de i stedet for å
marsjere og rope seiersrop.
Når vi er rastløse, er det tungt å vandre i troen. Men rastløsheten virker ikke bare
inn på følelsene. Forskerne sier det er en klar årsakssammenheng mellom for lite
hvile (inkludert søvnmangel) og dårlige valg. Det fører til fedme, avhengighet og
mer rastløshet og misnøye.

Les 4 Mos 14,1–10. Hva skjedde så?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Ting går fra vondt til verre. Kalebs fortvilte ord: “Gjør bare ikke opprør mot
Herren!” (4 Mos 14,9), avfeies, og hele forsamlingen gjør seg klar til å steine lederne.
Rastløshet fører til opprør, og opprør fører til død.
“De troløse speiderne fordømte Josva og Kaleb på det kraftigste og forlangte at
de skulle steines. Den rasende folkemengden plukket opp steiner for å drepe de to
som var lojale. De stormet allerede mot dem i vilt raseri da steinene plutselig falt ut
av hendene deres. Det ble dødsstille, og de skalv av redsel. Gud hadde grepet inn og
krysset deres morderiske forsett. Hans herlighet opplyste møteteltet som et flammeskjær. Hele folket så tegnet fra Herren. En som var mektigere enn de selv, hadde
åpenbart seg for dem, og ingen våget å fortsette motstanden. Speiderne som hadde
kommet med den dårlige rapporten, var målløse av skrekk og prøvde å finne tilbake
til teltene sine.” – Alfa og Omega, bind 1, side 363-364 [PP 390].
Men akkurat da viser Herrens herlighet seg. Når vi leser 4 Mos 14, virker det som
om hele scenen står stille, og vi får høre Guds samtale med Moses. Gud vet at selv
om steinene er ment for Moses og Kaleb og Josva, er det egentlig Gud de gjør opprør
mot.
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FORBØNN
Hva tilbyr Gud Moses etter opprøret? Les 4 Mos 14,11.12.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Gud tilbyr å utslette israelittene og skape et nytt folk med Moses som stamfar.
Hvordan reagerer Moses på opprøret? (4 Mos 14,13–19).
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Her ser vi en sann Guds mann. Moses’ svar peker frem mot ham som over 1400
år senere ba for sine disipler (Joh 17). Mange teologer ser her et eksempel på hva
Kristus gjør for oss. Det er ingen tvil om deres og vår skyld. Likevel ber Moses
Gud om å tilgi dem “i din store trofasthet” (4 Mos 14,19). Og slik Herren reagerte
på Moses’ forbønn, slik hører han Jesus på grunn av hans død og oppstandelse og
forbønn for oss.
Moses ber: “Tilgi i din store trofasthet den synden dette folket har gjort, slik du
har tilgitt dette folket helt fra Egypt og til nå” (4 Mos 14,19). Nåden tar opprøret og
rastløsheten ved roten. Tilgivelsen gir en ny begynnelse.
Men det koster. Nåden er ikke billig. Folket er tilgitt, men opprøret får følger, og
denne generasjonen slipper ikke inn i løftets land (4 Mos 14,20-23).
Ja, Gud vil sørge for dem i ørkenen i ennå 38 år. Han vil fø dem. Han vil tale til
dem fra helligdommen. Han vil stå ved deres side i ørkenen. Men så skal de dø, og
en ny generasjon må ta stafettpinnen og finne hvile i løftets land.
Det høres ut som dom, men det er nåde. Hvordan skulle denne generasjonen kunne innta Kanaans mektige bystater hvis de ikke hadde lært å stole på ham? Hvordan
skulle de kunne være et lys for folkeslagene mens de snublet rundt i mørket selv?
Hvilke lekser har tilgitt synd lært deg?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TRO ELLER OVERMOT
Hva er likhetstrekkene mellom israelittenes ørkenvandring og Guds folk like før
Jesu annet komme? (se 1 Kor 10,1–11.)
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Guds folk har alltid vandret om i villmarken på vei mot løftets land. Denne villmarken skifter utseende. Akkurat nå er den en endeløs mediakanon, et jevnt drypp
av meldinger og brølet av underholdning uten ende. Den vil gi oss pornografi som
kjærlighet og materialisme som svaret på livets problemer. Hvis vi bare kunne ha
vært i litt bedre form, litt yngre, litt rikere, litt mer sexy – ville det ha løst alle våre
problemer.
Vi er like rastløse som israelittene i jakten på fred, og vi leter ofte på feil steder.
Hvordan tok israelittene Guds dom? Les 4 Mos 14,39–45.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Israels reaksjon er typisk. “Kom”, sa de, “så går vi opp til det stedet Herren har talt
om. For vi har syndet” (4 Mos 14,40).
Det nytter ikke å være halvhjertet. Det er som en dårlig vaksine. Legene anbefaler
en hepatitt B-vaksinasjon rett etter fødselen. Det er en god begynnelse. Men hvis
ikke barnet får to-tre påfyll med vaksine til rett tid og i riktige mengder, har det
ingen beskyttelse mot hepatitt B.
Israels helomvending ender med død og skuffelse fordi de ikke godtar Guds nye
veiledning og angriper uten paktens ark eller Moses til å lede dem.
Overmot er farlig og fører til død. Svært ofte er det drevet av frykt. Fordi vi er
redde for noe, gjør vi noe vi angrer på senere.
Tenk på en gang du handlet i tro og en gang du handlet i overmot. Hva var
forskjellen?
______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE
“Nå lot det til at de oppriktig angret sin syndige atferd, men de sørget mer over
følgen av sin egen onde vei enn over sin utakknemlighet og ulydighet. Da de fant
ut at Herren ikke ville endre sin beslutning, våknet deres egenvilje på ny, og de
nektet å dra tilbake til ørkenen. Da Herren påla dem å dra bort fra fiendens land,
satte han deres tilsynelatende ydmykhet på prøve, og det viste seg at den ikke var
ekte. De visste at de hadde syndet alvorlig da de i et anfall av sinne prøvde å drepe
de to speiderne som hadde oppfordret dem til å vise lydighet. Da de ble klar over at
de hadde begått en fryktelig feil, ble de grepet av redsel, for de innså at det ville få
skjebnesvangre følger. Deres sinn var ikke blitt forandret, og i en gitt situasjon ville
de opptre på samme måte. Dette skjedde da Moses på Guds befaling påla dem å dra
inn i ørkenen igjen.” – Alfa og Omega, bind 1, side 365 [PP 391]
“Tro har ingenting å gjøre med formastelse eller dristig overmot. Bare den som
har sann tro, er sikret mot formastelse, som er Satans forfalskede etterligning av
tro. Troen gjør krav på Guds løfter og bærer frukt i lydighet. Formastelsen gjør
også krav på løftene, men bruker dem på samme måten som Satan gjorde — til å
unnskylde overtredelse. Tro ville ha fått våre første foreldre til å stole på Guds kjærlighet og til å etterleve hans ord. Formastelse fikk dem til å overtre hans lov, fordi de
trodde at hans store kjærlighet ville frelse dem fra følgene av deres synd. Det er ikke
tro å gjøre krav på gunst hos Gud uten å rette seg etter betingelsene for å motta nåde.
Ekte tro bygger på de løfter og prinsipper som finnes i Guds ord.” – Alfa og Omega,
bind 4, side 100-101 [DA 126].

Spørsmål til drøftelse

1. Snakk om forskjellen på tro og overmot. Hvorfor kunne det å innta Kanaan
først være en troshandling og senere en overmodig handling? Hvordan betyr
motiver og omstendigheter mye for tro og overmot?
2. Hva vil det si at synd kan være tilgitt, men at vi må leve med følgene. Hvordan
kan du hjelpe dem som sliter med å forstå at de kan være tilgitt en synd som
likevel påvirker dem negativt, kanskje også deres nærmeste?
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REISE MED VAKT
Jodi Opitz (39), Arizona i USA

M

in mann og jeg arbeider på Holbrook. En sabbats ettermiddag skulle vi inn til hovedstaden
Phoenix i Arizona. Det tar tre timer. Det regnet tett, og Derek småsov i passasjersetet.
Vi hadde kjørt halvveis da jeepen fikk vannplaning. Den snurret rundt og traff en jordhaug ved
siden av veien, før den rullet over på Dereks side og skled 75 meter baklengs nedover veien før
den stoppet rett opp på alle fire hjul.
Vi var i sjokk. Derek prøvde uten hell å åpne døren. Så luktet han røyk. Da åpnet døren på min
side: “Går det bra?” spurte en kvinne som hadde sett det hele og stoppet for å hjelpe. En flokk
mennesker samlet seg rundt bilen. Straks etter kom en kranbil tilfeldigvis forbi og ville hjelpe. Og
uten at vi hadde ringt til politiet, stoppet en politibil og begynte å dirigere trafikken forbi oss.
Noen minutter senere var jeepen lastet på kranbilen. To av hjulene var i orden, panseret og
taket så bra ut, men resten måtte kondemneres.
Vi satt i kranbilen og prøvde å tenke gjennom det hele. Vi skulle ha hatt med en venn til Phoenix den dagen, vanligvis hadde vi med hunden, men ikke i dag. På motsatt side av veien var det
en bratt skråning. Vi hadde overlevd med bare noen skrammer og stive muskler.
Hvordan hadde vi unngått å kollidere med noen? Hvordan landet vi med rett side opp? Hvorfor traff vi ikke rekkverket og rullet ned den 30 meter høye skråningen?
Det eneste svaret er at Gud reddet oss. Han gjorde det alt før vi reiste hjemmefra. Senere fikk
vi høre at tre venner og familier hadde følt en innskytelse til å be for oss den dagen. Gud hørte
bønnen. Under en time etter ulykken kom venner fra Holbrook Indian School og hentet oss.
“Men Herren ble mitt vern, min Gud ble klippen der jeg søker tilflukt” (Sal 94,22). Vi takker
Gud for at han alltid vokter over oss.
Takk for gavene trettende sabbat for tre år siden som satte fart i planene for et nytt idrettsbygg
og helsesenter ved Holbrook Seventh-day Adventist Indian School. Offeret dette kvartalet vil bidra
til å ferdigstille andre fase av senteret, der skolen vil arbeide med å forebygge fedme, hjertesykdom, diabetes, depresjon og selvmord hos barn og unge blant indianerne.
Du kan laste ned bilder fra Facebook: bit.ly/fb-mq.
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Rastløshetens opphav

Bakgrunnsstoff

Matt 10,34–39; Luk 12,13–21; Fil 2,5–8; Luk 22,14–30; Matt 23,1–13.

Minnevers

For hvor misunnelse og selvhevdelse rår, der er det uorden og alt som er ondt
(Jak 3,16).

Asp er vakre trær som blir 15–30 meter høye. De trives i et kaldt klima med kjølige
somre. Treet brukes til møbler og også til fyrstikker og papir. Hjort og andre dyr
lever ofte av ungtrærne i harde vintre siden barken er veldig næringsrik. Asp trenger
mye sol, og den vokser hele tiden – også om vinteren. Derfor er den en viktig kilde
til vinterføde for dyrene.
Men asp har et av planteverdenens største rotsystemer. Røttene setter nye skudd og
danner en koloni som kan spre seg relativt fort og dekke store områder. En enkelt asp
kan bli 150 år, men den større organismen under bakken kan leve i tusenvis av år.
Denne uken skal vi se på noen av røttene til vår rastløshet. Det er mye som kan
hindre oss i å finne sann hvile hos Jesus. Noen av tingene er opplagte og krever ikke
mye oppmerksomhet. Andre ser vi kanskje ikke så lett, og som med aspens enorme
organisme under bakken er vi oss kanskje ikke alltid bevisst de holdningene og
handlingene som skiller oss fra Frelseren.

24

Bibelstudier juli – september 2021

Studium 3 / 17. juli

Søndag

JESUS FØRER TIL SPLITTELSE
De færreste liker konflikter. Vi vil ha harmoni og fred. Det finnes seminarer om
fredsskapende arbeid og konfliktløsning i menigheten.

Les Matt 10,34–39. Hva mener Jesus når han sier at han ikke kom for å bringe fred,
men sverd? Hva vil det si, er ikke Jesus “Fredsfyrsten” (Jes 9,6)?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Jesu ord kommer uventet. Frelseren kom som et hjelpeløst lite barn, ikke en mektig
konge med elitevakter, han forkynte kjærlighet til både venn og fiende, men nå sier
han at han bringer splid og kamp. Tilhørerne må ha undret seg: Hvordan er det
mulig?
Matt 10,35–39 handler egentlig om troskap og lojalitet. Jesus siterer Mi 7,6 og
utfordrer publikum til å gjøre sitt valg for evigheten. En sønn skal elske og ære
foreldrene sine. Det krevde loven Moses mottok på fjellet. Men likevel, hvis denne
kjærligheten står i veien for ens forhold til Jesus, må det tas en tung beslutning. Far
og mor skal elske og ta vare på barna sine. Men hvis denne kjærligheten kommer i
veien for forholdet til Jesus, må det tas en vanskelig beslutning. Jesus minner oss om
at det viktigste må komme først.
Jesus uttrykker det med tre setninger, og alle tre inneholder ordet verdig. Verdigheten består ikke i høy moral eller seier over synd, men forholdet til Jesus. Vi
er verdige når vi velger ham fremfor alt annet – også mor, far eller barn. Vi velger
korsets lidelser og følger Jesus.
“Mitt høyeste ønske er å se vår ungdom preget av den rene tro som vil få dem
til å ta korset og følge Jesus. Gå ut, unge Kristi disipler, styrt av prinsipper, kledd i
rettferdighetens rene klær. Frelseren vil lede dere til det som talentene deres passer
best til og hvor dere kan være til størst nytte.” – Testimonies for the Church, bind 5,
side 87.
Noen ganger må vi bære et kors vi ikke selv har valgt, og noen ganger bærer vi et
kors frivillig. Hva er uansett nøkkelen til å bære dette korset trofast?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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SELVISKHET
Som med aspen og dens store underjordiske rotsystem, er egoismen en del av det
underjordiske systemet som kalles “synd” og som gjør at vi ikke finner sann hvile i
Jesus. Av alle syndens uttrykk i livet er vel egoisme det vi lettest viser? For de fleste
er egoisme like naturlig som å puste.

Les Luk 12,13–21. Beskriv problemet Jesus tar opp i lignelsen. Er vi egoistiske og

likegyldige overfor Guds rike hvis vi planlegger for fremtiden? Hvis ikke, hva er det
så Jesus advarer mot?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Denne lignelsen står bare hos Lukas og er svar på et spørsmål fra en tilhører. Jesus
takker nei til å avgjøre en arvesak mellom brødre. I stedet setter han fingeren på det
underliggende problemet, nemlig egenkjærlighet. Han graver dypere og viser oss
roten til våre handlinger.
Tenk på hvordan egoismen viser seg i ditt liv. Hvordan påvirker egoismen forholdet
til Gud, til våre ektefeller og familier, til menighetsfamilien, til våre naboer og kolleger på jobben? Hvilken nøkkel finner vi i Fil 2,5–8?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Da han bare tenkte på egne behov og ambisjoner, glemte den rike mannen i Jesu
lignelse å ta hensyn til himmelens realiteter. Større, bedre og mer er ikke Guds
rikes grunnprinsipper. Paulus gir oss innblikk i hva som drev Jesus da han ble vår
stedfortreder.
Fil 2,5–8 er malen for uselviskhet, ydmykhet og kjærlighet. Hvis ikke kjærligheten til Gud og andre driver oss, vil vi fortsette å bygge flere låver til eget bruk og
investere mindre i himmelen (Matt 6,20).
Hvorfor er det så lett å streve etter rikdom og materielle ting? Alle trenger penger
til å overleve, men hvorfor vil vi alltid ha mer uansett hvor mye vi har?

26

Bibelstudier juli – september 2021

Studium 3 / 17. juli

Tirsdag

AMBISJON
Den siste uken før korsfestelsen inneholder mye oppmuntring og inspirasjon. Vi får
et øyeblikksbilde av hvordan rastløshet og ambisjon får folk til å gjøre og si dårlige
ting.

Les Luk 22,14–30, og tenk på hva Jesus følte da disiplene kranglet om hvem av

dem som skulle være størst (Luk 22,24). Hvorfor mistet disiplene begivenheten av
syne og ble opphengt i menneskelig storhet?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Vi snakker sjelden om hvem som er størst i menigheten, familien eller på arbeidsplassen. Vi kan nok tenke vårt, men hvem snakker åpent ut om det?
Dette var ikke første gang spørsmålet kom opp blant Jesu disipler. Matt 18,1 forteller at disiplene kom til Jesus med spørsmålet og uttrykte det mer abstrakt: “Hvem
er den største i himmelriket?” Jesus svarer med en illustrasjon. Han stilte et barn
midt i gruppen. Disiplene sperrer opp øynene, noen løfter et øyebryn. Jesu handling
må forklares, og han sier: “Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir
som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket” (Matt 18,3).
Omvendelsen er en forutsetning for å finne sann hvile i Jesus. Vi innser at vi trenger hjelp utenfra. Det går opp for oss at vi ikke klarer oss selv, men trenger Jesus.
Våre verdier og ambisjoner snus opp ned. Jesus sier til disiplene: Stol på meg som
dette barnet. Sann storhet er å gi slipp på dine rettigheter og velge rikets verdier.
Det later ikke til at disiplene hadde lært denne leksen da Jesus spiste nattverden
med dem. Kjeklingen deres ødela en anledning til et harmonisk fellesskap som aldri
skulle gjenta seg.
Og det etter all den tiden de hadde vært sammen med Jesus? For et trist eksempel
på hvor fordervet menneskehjertet er! Men da er det godt å huske at Herrens nåde
alltid er med oss og at Jesus ikke forkastet dem.
Hvorfor bør et blikk på korset holde oss unna det ønsket om selvopphøyelse som
vi alle utsettes for?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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HYKLERI
En hykler er en som later som, en som vil fremstå som noe han ikke er. Ordet brukes
syv ganger i Matt 23, der Jesus refser de skriftlærde og fariseerne, selve kremen
av folkets religiøse ledere (Matt 23,13.14.15.23.25.27.29). Vi ser Jesus tilby nåde og
tilgivelse til ekteskapsbrytere, tollere, prostituerte og mordere, men hyklere var han
ganske nådeløs mot (se også Matt 6,2.5.16; Matt 7,5; Matt 15,7–9; Matt 22,18).

Les Matt 23,1–13, og finn fire kjennetegn på en hykler.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Jesus peker på fire kjennetegn hos de skriftlærde og fariseerne. I jødedommen i
det første århundre e.Kr. tilhørte fariseerne den konservative høyrefløyen. De var
opptatt av loven og la vekt på rituell renhet. På motsatt side sto saddukeerne, som for
det meste var rike ledere og ofte forbundet med presteskapet. De var sterkt hellenisert (dvs. de snakket gresk og var fortrolige med gresk filosofi), og de trodde ikke på
en dom eller et liv etter døden. Vi ville nok kalle dem liberale. Begge gruppene var
hyklere.
Ifølge Jesus er vi hyklere hvis vi ikke gjør som vi sier, når vi gjør religion vanskeligere for andre uten å kreve det samme av oss selv, når vi vil at andre skal rose
oss for vår religiøsitet og når vi forventer den ære og respekt som bare tilhører Gud i
himmelen.
Jesus talte skarpt til dem, men han var full av kjærlighet og omtanke, også for
hyklerne.
“Jesu ansikt var preget av guddommelig medlidenhet da han kastet et siste blikk
på templet og deretter på sine tilhørere. Med bitre tårer og en røst som var gråtkvalt
av sjeleangst, utbrøt han: «Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som blir sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle dine barn, som en høne
samler kyllingene under sine vinger. Men dere ville ikke.” – Alfa og Omega, bind 5,
side 173 [DA 620].
Hvorfor behøver du ikke å være en religiøs leder for å være en slik hykler som
dem Jesus fordømmer her? Hvordan kan vi lære å se hykleriet hos oss selv, og
hvordan kan vi bli kvitt det?
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RIV RASTLØSHETEN OPP MED ROTEN
Les Joh 14,1–6. Hva kan vi gjøre for å unngå å bli urolige midt i rastløsheten? Hva
er nøkkelen til å seire over splittelse, egoisme, selvhevdelse og hykleri, og finne
hvile?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Seier over rastløshet begynner alltid med Jesus. Han er veien, sannheten og livet.
Han vet riktig retning når vi vandrer uten mål og mening i vår mediamettede verdens villmark. Han er vår guddommelige lovgiver og sannheten personifisert, og
hans ånd vil lede oss til all sannhet (Joh 16,13). Når vi lider og er trette, utslitte, leie
og motløse, er han livet. Han har lovet oss liv i overflod (Joh 10,10). Ja, det betyr vårt
evige hjem og evige liv, men det gir også en annen livskvalitet her. Skaperen kan gi
oss mer enn vi fatter.
“La ikke hjertet bli grepet av angst” er en invitasjon til et liv i forventning. Når vi
er nedfor, kan han løfte oss opp på et høyere plan. Når vi sliter med mørke og synd,
er han den som ikke bare begynte, men også vil fullføre sitt gode verk i oss (Fil 1,6).
Uansett hvor fælt vi har det her og nå, og det kan være ille, så se på løftet vi har i
Jesus. Han gjør i stand et “sted” til oss, et sted dit smerten, rastløsheten og lidelsen
aldri kan komme. Dette er håpet vi har fått i Kristus Jesus, og det er et tilbud til alle,
uansett hvem vi er, uansett hvor skittent våre liv har vært eller er.
Nøkkelen er at vi kommer til Gud i vår svakhet, i vår smerte, i våre nederlag og
i vår syndige tilstand, vel vitende om at han tar imot oss til tross for alt dette. Det er
det som er nåde og grunnen til at vi må tro at vi har fått det når vi søker det i tro.

Les Jer 3,22. Hva ber Gud oss om å gjøre, og hva vil han gjøre for oss?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Tenk på Jesu ord: “[Da] vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være
der jeg er” (Joh 14,3). Hva sier dette om betydningen av løftet om Jesu gjenkomst? Hvorfor er dette løftet så verdifullt for oss (med vår forståelse av døden)?
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TIL ETTERTANKE

“Den som er opptatt av seg selv, kan ikke vokse og bære frukt. Har du tatt imot
Kristus som din personlige frelser, må du glemme deg selv og prøve å hjelpe andre.
Tal om Kristi kjærlighet, og fortell andre hvor god han er. Utfør hver gjerning du
blir stilt overfor. Ha en byrde for andre i hjertet, og gjør alt som står i din makt for
å frelse menneskesjeler. Etter hvert som du tar imot Kristi Ånd – den ånd som viser
seg i uegennyttig kjærlighet og i tjeneste for andre – vil du vokse og bære frukt.
Åndens frukt vil modnes i ditt liv. Din tro vil vokse. Din overbevisning vil bli
dypere. Din kjærlighet vil bli fullkommen. Kristi bilde vil gjenspeiles mer og mer i
deg i alt som er rent, edelt og vakkert.” – Ord som lever (2006), side 41 [COL 67,68].
Når det har vært problemer menighetsmedlemmer imellom, “har samtalen mellom
partene dratt ut i timevis. Ikke nok med at tiden har vært bortkastet, Guds tjenere
blir nødt til å høre på dem uten at partene gir seg inn under nåden. Hvis de la bort
stoltheten og egoismen, ville fem minutter løse de fleste vanskeligheter.” – Early
Writings, side 119.

Spørsmål til drøftelse

1. Tenk på praktiske måter å vinne seier over egoismen på. Hvordan kan dere
sørge for at alle tar ansvar for at dette kan bli en realitet?
2. Ambisjoner er ikke negative i seg selv. Men hvordan kan vi forvente store ting
av Gud uten å bli fortært av ærgjerrighet?
3. De færreste av oss er åpenlyst ambisiøse, hyklerske, egoistiske eller misunnelige. Vi klarer alltids å vise en finere fasade. Men som aspens enorme rotsystem lurer alle disse negative egenskapene under overflaten. Hvordan ser
en forvandling ledet av Ånden ut i praksis? Hvordan kan vi seire over roten til
rastløshet og finne sann hvile i Jesus?
4. Tenk mer på svaret ditt på torsdagens siste spørsmål om viktigheten av Jesu
annet komme. Hva slags håp har vi uten det? Hva ville Kristi første komme ha
gjort for oss uten håpet når vi vet at de døde sover til oppstandelsen ved Jesu
annet komme?
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M

ISJONSFORTELLING

DU ER IKKE ALENE
Aliandra (17), Arizona i USA

M

or er navajo, og far er meksikaner. Vi var en gang en god familie og gikk i kirken hver
søndag. Men så begynte mor å drikke, og far slo. Jeg var liten, men så det og følte meg
svak og hjelpeløs.
Mor var inn og ut av fengsel, anklaget for vold i hjemmet, kjøring i påvirket tilstand og annet.
Det gjorde så vondt. Og far var heller ikke mye hjemme. Han ble deportert til Mexico flere ganger, men kom stadig tilbake. Han har aldri gratulert meg med dagen. Men selv om jeg ikke hadde
en far her i verden som brydde seg om meg, hadde jeg en Far i himmelen som elsket meg.
Jeg skjulte mine følelser og lot som alt var fint. Det blir man vant til. Da jeg ble eldre, forandret jeg meg. Jeg ble overbeskyttende med mine småsøsken, skulket skolen, sloss og begynte med
marijuana.
Tolv år gammel tenkte jeg at jeg ville ikke bli som foreldrene mine, men jeg visste ikke hva
jeg skulle gjøre. Et par år senere kom jeg til Holbrook Seventh-day Adventist Indian School og
begynte i niende klasse. Der møtte jeg Jesus og skjønte at han elsket meg. Gud hadde likevel en
plan for meg, og Holbrook var en del av den.
Nå skjønner jeg at Gud har vært der hele tiden, uten at jeg visste det. Han har alltid gitt meg
kraft til å leve videre, uansett hva jeg opplevde. Han gir meg ennå kraft til alt jeg gjør og hver
gang jeg har lyst til å gi opp.
Favorittverset mitt er 2 Mos 14,14: “Herren skal stride for dere, og dere skal være stille.”
Gud vil gi deg seier over det du gjennomgår hvis du lar ham ta hånd om det. Han har deg i sin
hånd, og han vil ta kampen for deg. Du er ikke alene. Jeg er ikke alene.
Takk for gavene trettende sabbat for tre år siden, som satte fart i planene for et nytt idrettsbygg
og helsesenter ved Holbrook Seventh-day Adventist Indian School. Offeret dette kvartalet vil bidra
til å ferdigstille andre fase av senteret, der skolen vil arbeide med å forebygge fedme, hjertesykdom, diabetes, depresjon og selvmord hos barn og unge blant indianerne.
Adventist mission oppgir ikke fullt navn på personer under 18 år.
Du kan laste ned bilder fra Facebook: bit.ly/fb-mq.
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Hvilens pris

Bakgrunnsstoff

2 Sam 11,1–27; 2 Sam 12,1–23; 1 Mos 3,1–8; 1 Joh 1,9.

Minnevers

“Gud, skap i meg et rent hjerte, gi meg en ny og stødig ånd!” (Sal 51,12).

Mange later til å være desperate etter litt ro og fred. Og de er villige til å betale for
det. I mange storbyer finnes det internettfrie rom man kan leie mot timebetaling.
Reglene er strenge – ingen støy, ingen gjester. Folk er villige til å betale for å kunne
sitte stille og bare tenke eller døse. Det finnes sovepods man kan leie på flyplasser,
og støyreduserende øretelefoner er populære. Det finnes også lerretshetter og andre
løsninger så du kan få en kort pause på jobben.
Sann hvile koster også. Spinndoktorene i selvhjelpsmediene vil ha oss til å tro at
vi kan bestemme vår egen skjebne og at hvile bare er et spørsmål om valg og planlegging, men når vi er ærlige, skjønner vi at vi ikke kan oppnå sann hvile på egen
hånd. Kirkefaderen Augustin skrev dette i sine berømte bekjennelser (bok 1) idet
han reflekterte over Guds nåde: “Du har skapt oss for deg selv, og hjertet er urolig til
det kan finne hvile i deg.”
Denne uken leser vi litt om ham som var en mann etter Guds eget hjerte og ser
hvordan han oppdaget hva Guds hvile egentlig koster.
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TRETT OG SLITEN
En mild vårkveld trasket kong David rastløst om på taket på slottet sitt. Han burde
ha vært hos hæren sin på den andre siden av Jordan. Han burde ha ført Guds folk til
seier over ammonittene og fred for riket.
Det at han ikke var der han burde ha vært, åpnet døren til fristelse. Les 2 Sam
11,1–5. Hva skjedde, og hvilken synd begikk David?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

David så en “svært vakker” kvinne som badet på taket sitt. Synden fikk overtaket på
ham den kvelden, og han lå med Batseba, konen til en av offiserene hans. Som alle
konger den gang hadde David absolutt makt. Han behøvde ikke å følge de reglene
andre måtte følge. Men hans families smertefulle historie etter dette vendepunktet
viser at selv ikke kongen sto over Guds lov.
Loven skal være et vern, og da David forgrep seg, fikk det fryktelige følger. Han
begynte straks å føle lovbruddets følger på alle livets områder. David trodde ingen
hadde lagt merke til hans sidesprang, men nå var Batseba gravid og mannen hennes
langt borte.

Les 2 Sam 11,6–27. Hvordan prøvde David å skjule synden?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Selv Davids mest intrikate forsøk på å få Uria hjem til sin kone, mislykkes. Uria sa:
“Både israelittene og judeerne, og paktkisten med, bor i hytter. Joab, herren min, og
kongens menn ligger i leir ute på åpen mark. Skulle da jeg gå hjem, spise og drikke
og ligge med min kone?” (2 Sam 11,11). Til slutt tyr David til et “fjernstyrt” drap for
å dekke over synden.
Det er nesten ufattelig at David, som hadde fått så mye av Gud, kunne synke så
dypt. Hva er advarselen til oss i denne historien?
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OPPVEKKER
I en av de mørkeste stundene i Davids liv er det godt nytt. Gud sender sin profet.
Natan og David kjente hverandre godt. Natan hadde allerede snakket med David om
hans planer om å bygge et tempel (2 Sam 7). Men nå har profeten et annet oppdrag.
Hvorfor tror du Natan forteller en historie i stedet for å gå rett på sak? Les 2 Sam
12,1–14.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Natan visste hva han skulle si, og han sa det slik at David forsto det. Han fortalte en
historie som gjeteren David kunne forholde seg til. Han kjente Davids sans for rett
og galt. Man kan vel si at Natan la en felle og at David gikk rett i den.
Når David uten å vite det uttaler sin egen dødsdom, sier Natan: “Du er mannen”
(2 Sam 12,7). Det er mange måter å si “du er mannen” på. Man kan rope det, man
kan vifte med en anklagende finger i ansiktet på den andre, eller man kan uttrykke
omsorg. Natans ord må ha vært milde. I det øyeblikket må David ha følt den smerten
Gud må føle når et av hans barn bevisst overtrer hans vilje. Det skjedde noe med
David.
Hvorfor svarer David: “Jeg har syndet mot Herren” og ikke “jeg har syndet mot
Batseba” eller “jeg er en morder” (2 Sam 12,13; se også Sal 51,6)?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

David innså at synd, som gjør oss urolige til sinns, først og fremst er en fornærmelse
mot Gud. Vi skader oss selv, vi påvirker andre. Vi fører skam over vår familie eller
menigheten. Men vi sårer også Gud og driver en ny spiker i bjelken på Golgata som
peker mot himmelen.
“Profetens irettesettelse gjorde et dypt inntrykk på David. Hans samvittighet ble
vakt, og han så sin skyld i all dens heslighet. Sinnet var tynget av anger når han stod
for Herrens ansikt. Med skjelvende lepper utbrøt han: ‘Jeg har syndet mot Herren.’
All urett mot andre faller tilbake på Gud. David hadde begått en stor synd både mot
Uria og Batseba, og dette smertet ham dypt. Men hans synd mot Gud var uendelig
mye større.” – Alfa og Omega, bind 2, side 296 [PP 722].
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TILGITT OG GLEMT?
Etter at David har avsagt dom over seg selv (2 Sam 12,5.6), viser Natan ham hvor
stor synden var. David er sønderknust og bekjenner sin synd. Natan forsikrer ham at:
“Så har også Herren tatt bort din synd” (2 Sam 12,13) og at han er tilgitt. Vi behøver
ikke vente på Guds tilgivelse. David behøver ikke vise sin oppriktighet før han får
tilgivelse.
Likevel sier Natan, som alt har forutsagt følgene av Davids synd i 2 Sam 12,10–
12, at barnet vil dø.
Hva vil det si at Gud hadde tatt bort Davids synd? Ga han kongen blanke ark?
Glemmer alle alt om det? Les 2 Sam 12,10–23 mens du tenker på dette spørsmålet.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

David må også ha lurt på dette da han så verden rakne rundt seg – barnet dødt, ufred
i familien (historiene om Amnon og Absalom er eksempler på ekte familieproblemer), en usikker fremtid. Men til tross for hans synd, som gikk ut over uskyldige
mennesker som Uria og den nyfødte, begynner David å forstå at Guds nåde dekker
over dette og at alle syndens følger en dag vil være borte. I mellomtiden kan han
finne hvile for sin dårlige samvittighet i Guds nåde.
Hva føler David er hans virkelige behov? Hva lengter han etter? Les Sal 51,3–8.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

I Sal 51 åpner David seg og bekjenner sine synder. Hans rop om barmhjertighet taler
til Guds evige kjærlighet og store medfølelse. Han tørster etter fornyelse.
Når vi tenker på hva hvilen i Jesus koster, må vi først innse at vi trenger hjelp
utenfra. Vi er syndere og trenger en frelser, vi innser vår synd og roper til den eneste
som kan vaske, rense og fornye oss. Når vi gjør det, oppmuntres vi av dette: Her er
en horkar, en manipulator, en morder og en som brøt minst fem av de ti bud, og han
roper om hjelp – og gjør krav på løftet om Guds tilgivelse.
Er det håp for deg hvis Gud tilgav David for det han gjorde?
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NOE NYTT
Etter å ha tilstått sin synd uten å bagatellisere den, ber David til Gud. Hva ber han
om? Les Sal 51,9–14.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Davids ord om renselse med isop ga mening for den som hadde besøkt helligdommen. Han viste til de rituelle renselsene i Moseloven (3 Mos 14,4) og innså kraften i
et offerlam som en dag ville komme for å ta bort verdens synd.
David ber også om “fryd” og “glede”. Er ikke det litt vel frimodig i lys av hans
store synd?
Denne omskrivingen kan være nyttig: “Si at jeg er tilgitt så jeg kan komme inn i
helligdommen igjen og høre gleden og fryden fra dem som tilber deg.”
Da Adam og Eva syndet, skjulte de seg for Guds ansikt (1 Mos 3,8). Hvorfor tror du
Davids bønn er så annerledes, selv etter hans synd? Les Sal 51,13,14.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

David ønsker ikke å måtte leve borte fra Gud. Han innser at han er maktesløs uten
Den hellige ånd. Han vet at han kan falle i en ny synd like lett som han syndet med
Batseba. Selvtilliten er knust.
David forstår at fremtidige seire ikke vil komme fra ham selv, de kommer fra Gud
når han er helt avhengig av ham.
Et seirende kristenliv dreier seg ikke bare om oss. Det dreier seg om Jesus. Vi
lengter etter å se hans ansikt, vi ønsker hans Ånd og hans frelsesglede. Vi innser
behovet for fornyelse og en ny start. Vi trenger hans hvile – at Gud skaper på ny.
Skapelsens hvile er ikke langt fra tilgivelse. “Gud, skap i meg et rent hjerte, gi meg
en ny og stødig ånd” (Sal 51,10) bruker ord fra skapelsen. I GT er det bare Gud som
kan “skape” (bara’) – og når vi er skapt på ny, kan vi hvile.
Hvorfor nøler du hvis du ikke har opplevd den fryd og glede det gir å bli satt fri
fra en dårlig samvittighet? Hva kan du lære av denne historien hvis det er skyld
som hindrer deg?
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GJENSKINN AV GUDS LYS
Det mest naturlige for oss etter å ha slitt oss gjennom et pinlig nederlag og opplevd
tilgivelse, er kanskje å prøve å glemme at hendelsen har skjedd. Det kan være vondt
å bli minnet om nederlag.
Hva vil David gjøre med sin vonde opplevelse? Les Sal 51,15–21.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Når en vase faller og går i stykker, sukker vi og kaster bitene. I Japan har de kunstart
som heter kintsugi og er der man gjenskaper ødelagt keramikk. Et edelt metall, som
flytende gull eller sølv, brukes til å lime sammen de ødelagte bitene, slik at det som
var ødelagt, blir vakkert og verdifullt.
Hver gang Gud tilgir våre overtredelser og gjenskaper oss, blir noe forandret.
Guds tilgivelse limer sammen det som er ødelagt, og de synlige bruddene kan peke
på hans nåde. Vi kan bli Guds høyttalere. “Så skal min tunge juble over din rettferd”
(Sal 51,16). Vi prøver ikke å reparere eller forbedre oss selv (ikke engang trinnvis).
Vår ødelagte ånd, vårt sønderknuste hjerte, er takk nok for Gud – og de er lysstråler
som andre kan se omgi oss. Vår opplevelse av å bli tilgitt tiltrekker andre som søker
tilgivelse.
Hva er forholdet mellom Sal 51 og 1 Joh 1,9?
__________________________________________________________________________________________________________________

1 Joh 1,9 er en kort oppsummering av Sal 51. David vet at “Gud, du forakter ikke
et knust og nedbrutt hjerte” (Sal 51,19), og Johannes forsikrer oss om at “dersom
vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og
renser oss for all urett” (1 Joh 1,9). Vi kan ta Gud på ordet.
David kunne ikke rette opp den enorme skaden han hadde påført sin familie. Han
måtte leve med følgene av det han hadde gjort. Men likevel visste han at han var
tilgitt. Han visste at han i tro måtte stole på at Guds sanne lam en dag ville komme
og stå i hans sted.
Hvordan kan du lære å anvende løftene i 1 Joh 1,9 i ditt liv? Hvordan får du det
etter å ha gjort det og vet at løftet også gjelder deg?
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“Davids anger var oppriktig og dyptfølt. Han forsøkte ikke å pynte på det han hadde
gjort, og han bad ikke om å bli spart for straffedommen som truet. … Han følte
avsky for sin synd. Det var ikke bare tilgivelse han bad om, men et rent hjerte. …
I Guds løfter til botferdige syndere fant han bevis for at Gud ville tilgi og ta imot
ham på ny: ‘For slaktoffer ønsker du ikke; kommer jeg med brennoffer, vil du ikke ha
det. Nei, offer for Gud er en knust ånd. Et hjerte som er brutt og knust, ringeakter du
ikke, Gud.’ Sal 51,18.19.”
David hadde falt, men Gud reiste ham opp igjen. … Men David ydmyket seg
og bekjente sin synd, mens Saul avviste irettesettelsen og i stedet forherdet seg.
Denne erfaringen i Davids liv … utgjør et av de tydeligste eksempler på den kamp
og fristelse som mennesker blir utsatt for. Videre er den et eksempel på sann anger
… Gjennom alle tider har … tusener av Guds barn, som er blitt forledet til synd …
blitt minnet om hvordan Gud godtok Davids oppriktige anger … og som i likhet med
David ydmyker seg og angrer, kan være sikker på at det finnes håp.
Den som i tro tar imot Guds løfter, vil få tilgivelse. Herren vil aldri vise bort et
eneste menneske som angrer oppriktig.” – Alfa og Omega, bind 2, side 300 [PP 725]

Spørsmål til drøftelse

1. Hvordan kan vi finne balansen mellom å innse at synden bor i oss og at vi
trenger tilgivelse, og samtidig leve som Guds tilgitte barn?
2. Hvorfor er all synd egentlig synd mot Gud? Hva vil det si å synde mot Gud?
3. Hva kan vi si til en som ikke tror, men sliter med uskyldige menneskers lidelser, så som Uria eller den nyfødte sønnen til David og Batseba? Hvordan
forklarer vi Guds kjærlighet og rettferdighet i en slik situasjon? Hvordan kan
det være nyttig å se det hele i lys av den store konflikten?
4. Hvorfor har Bibelen brukt to hele kapitler på historien om David og Batseba?
Hva skal denne historien være godt for?
5. Tenk over den kjensgjerning at synd skiller oss fra Gud, slik Sal 51,13,14 sier.
Hvordan har du opplevd at dette har skjedd? Hvordan har du det? Hvordan
forklarer du denne atskillelsen for en annen, og hvorfor det er så ubehagelig?
Hvorfor er løftet om nåde den eneste løsningen?
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OMGITT AV KJÆRLIGHET
Shanel Draper (24), Arizona i USA

J

eg vokste opp i en småby, men det var ikke trygt. Det var så mye narkosalg og alkohol der at
jeg ikke kunne gå trygt hjem fra bussholdeplassen. Kanskje var det derfor mor og tante tok
meg ut av skolen og sendte meg på privatskole.
Først prøvde de å komme inn på skole i New Mexico, men der var det enten venteliste eller
de manglet internat. Noen slektninger hadde barn på Holbrook Seventh-day Adventist School i
Arizona, og dit ble jeg sendt.
Jeg begynte i niende klasse i august 2010. Det var tungt å være hjemmefra. Jeg klarte det
meste, men bibeltimene var en utfordring. Jeg hadde gått i kirke, men ikke lært å lese Bibelen.
Det var flaut ikke å kunne lese Bibelen på en kristen skole. Men etter hvert lærte jeg om Jesus og
tok imot ham.
Fire år senere var jeg ferdig på Holbrook og gikk to år på college, men så ble jeg opptatt av
andre ting og glemte både Jesus og adventismen.
Mens jeg var hos en venn i Texas fikk jeg høre at tante, som var som en mor for meg, lå på sykehus i Phoenix. Jeg fløy hjem til Arizona og fikk besøke henne før hun døde noen dager senere.
Da hun var død, rømte jeg hjemmefra, tilbake til Texas. Men jeg var ikke lykkelig. Da en venn
fra Holbrook fortalte om en jobb på skolen, grep jeg sjansen. Jeg arbeidet tett sammen med elevene og trivdes veldig godt. Året etter ba skolen meg koordinere stipendene. Mitt liv er forandret
på så mange vis etter at jeg kom tilbake. Det føles fantastisk å være omgitt av kjærlighet.
Takk for gavene trettende sabbat for tre år siden som satte fart i planene for et nytt idrettsbygg
og helsesenter ved Holbrook Seventh-day Adventist Indian School. Offeret dette kvartalet vil bidra
til å ferdigstille andre fase av senteret, der skolen vil arbeide med å forebygge fedme, hjertesykdom, diabetes, depresjon og selvmord hos barn og unge blant indianerne.
Du kan laste ned bilder fra Facebook: bit.ly/fb-mq.

Bibelstudier juli – september 2021

39

Studium 5

31. juli

“Kom til meg . . .”

Bakgrunnsstoff

Matt 11,20–30; Matt 5,5; 5 Mos 18,15; Gal 5,1; 2 Mos 18,13–22; Gal 6,2.

Minnevers

“Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere
hvile” (Matt 11,28).

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder og jeg vil gi dere hvile.”
For et fantastisk løfte Jesus har gitt oss. For hvem har vel ikke følt at de har båret
slike tunge byrder som livet fører med seg? Og Jesus sier han vet hva vi går gjennom
og at han kan hjelpe oss – hvis vi lar ham gjøre det.
Og etter å ha bedt oss om å ta hans åk på oss, sa Jesus: “For mitt åk er godt og
min byrde lett” (Matt 11,30). Med andre ord: Kvitt deg med de åkene og byrdene du
bærer, gi dem til meg, og ta mitt på i stedet, for det er lettere å bære.
Hvordan kan vi oppleve den hvilen Jesus snakker om? Vi lever tross alt i en
verden der Herren sa til Adam: “Med svette i ansiktet skal du spise ditt brød” (1 Mos
3,19). Derfor har vi opplevd hvordan det er å arbeide og bære byrder som kan virke
altfor tunge å bære, iallfall alene.
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“JEG VIL GI DERE HVILE”
Les Matt 11,20–28, der Jesus sier: “Kom til meg, alle dere som strever og bærer
tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.” Hvilken sammenheng står uttalelsen i?
Hvordan gir Jesus oss hvile?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Jesus snakket ikke uten en sammenheng. Skal vi forstå ham, må vi forstå
sammenhengen for en bestemt uttalelse.
Matt 11 markerer et vendepunkt i evangeliet. Uttalelsene som fordømmer viktige
byer i Galilea, er de hardeste hittil i teksten. Jesus er ikke ute etter å bli populær.
Han setter fingeren der det gjør vondt. Han omgås feil slags folk (Matt 9,9–13); hans
ord om å kunne tilgi synder er en skandale, synes de religiøse lederne (Matt 9,1–8).
Ja, Jesus fordømmer folk og sammenligner dem med Sodoma, som den gang (som
i dag) ble sett på som et ondskapens sted. “Men det sier jeg dere: På dommens dag
skal Sodoma-landet slippe lettere enn du” (Matt 11,24).
Spenningene øker – men midt i alt dette snur Jesus og tilbyr sann hvile. Det kan
han, for: “Alt har min Far overgitt til meg. Ingen kjenner Sønnen, unntatt Faderen”
(Matt 11,27). Jesus kan gi hvile fordi han er ett med Faderen.
Før vi kan legge fra oss byrdene våre, må vi forstå at vi ikke kan bære dem alene.
Ja, de fleste av oss kommer ikke før vi har innsett hvordan det er fatt med oss. Jesu
invitasjon er behovsbasert.
Uttalelsen i Matt 11,28 begynner med en imperativ på gresk. “Kom” er en forutsetning for å finne hvile. “Kom” betyr at vi må oppgi kontrollen. I en tid da vi lett
kan kontrollere mange ting i livet via smarttelefonen, er det ikke naturlig å komme
til Jesus. For de fleste er det å overgi seg den tyngste delen av kristenlivet.
Vi elsker å snakke om alt det Gud gjør for oss i Kristus, og at vi ikke kan frelse
oss selv og lignende. Og det er sant. Men likevel må vi treffe et bevisst valg om å
“komme” til Jesus og overgi oss til ham. Her står viljen sentralt i kristenlivet.
Hvilke byrder bærer du på? Hvordan kan du lære å gi dem til Jesus og oppleve den
hvilen han tilbyr, og som kostet ham så mye?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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“TA MITT ÅK PÅ DERE”
Les Matt 11,29.30. Hvorfor sier Jesus at vi skal ta hans åk rett etter at han har bedt
oss om å gi ham byrdene og finne sann hvile?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Etter den første imperativen “kom” (Matt 11,28) kommer to nye imperativer. “Ta” og
“lær” retter blikket mot Jesus. Vi skal ta hans åk og lære av ham.
Det nære forholdet mellom Faderen og Sønnen i guddommen (allerede antydet
i Matt 11,25–27) er et bilde som kan forklare metaforen om åket i disse versene.
Faderen og Sønnen har gått sammen om å redde menneskeheten. Åket er et symbol
på underkastelse (se Jer 27), men også en metafor som illustrerer felles anstrengelser.
Vi underordner oss hans åk og tar den oppgaven han gir oss for å velsigne dem rundt
oss. Vi bærer ikke hans åk. Vi får åket sammen med ham fordi hans åk er gagnlig og
hans byrde er lett (Matt 11,30).
Den andre imperativen “lær av meg” gjentar tanken. På gresk er verbet “lære”
forbundet med begrepet “disippel”. Når vi lærer av Jesus, er vi virkelig hans disipler.
Lydighet og engasjement viser at man er en disippel.
Hva er forskjellen på å bære tunge byrder (Matt 11,28) og å ta hans åk (Matt 11,29)?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Åket var en vanlig metafor for loven i jødedommen. Apg 15,10 bruker det om loven
om omskjæring. Gal 5,1 stiller den friheten Jesus tilbyr opp mot trellekårets åk, der
loven er frelsesvei. Å ta Jesu åk understreker lydighet og forpliktelse til å gå i hans
fotspor og delta i hans misjon. Vi kan ikke legge noe til den frelsen Jesus vant for oss
på korset, men vi kan bli hans sendebud og dele de gode nyhetene med dem rundt
oss. Jesu forståelse av loven (se Matt 5–7) er enda mer radikal enn fariseernes syn på
den. Den forutsetter hjertekirurgi og forvandler våre motiver – og både hans åk og
hans byrde er lett (Matt 11,30).
For et fantastisk løfte! Hvile for sjelene. Hvordan har du opplevd hvilen? Hvordan
var det? Hvordan kan vi begynne å oppleve hvilen ved å sette søkelys på Jesus og
det han tilbyr oss?
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“JEG ER MILD OG YDMYK AV HJERTET”
Mildhet er undervurdert. Ydmykhet blir latterliggjort. Sosiale medier har lært oss
å legge merke til dem som skriker høyest, de merkelige og ville. Mye av det verden
setter høyt, går på tvers av det Gud ser som viktig og verdifullt.
“En kunnskap om sannheten avhenger ikke så mye av intellektets styrke som av
rene og ærlige hensikter, av den barnlige enkelheten som preger en alvorlig tro, blottet for den voksnes selvsikkerhet. De som av et ydmykt hjerte søker guddommelig
veiledning, får oppleve at engler drar nær til dem. Den Hellige Ånd blir gitt dem for
å åpne sannhetens rike skattkammer.” – Ord som lever (2006), side 35 [COL 59].

Les Matt 5,5; 1 Pet 3,4 og Jes 57,15. Hvordan vil du forklare saktmodighet og ydmykhet ut fra disse tekstene?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Paulus taler om Kristi “vennlighet og mildhet” (2 Kor 10,1). Saktmodighet og
ydmykhet er ikke kjennetegnet på mennesker som ikke kan stå for noe. Jesus søkte
ikke konfrontasjon og unngikk det ofte fordi hans misjon ennå ikke var avsluttet
(Joh 4,1–3). Men når konfrontasjonene meldte seg, svarte han frimodig. Likevel
var han vennlig. Hans klager over Jerusalem rett før korset ble f.eks. ikke ropt som
forbannelser. Det var tårefylte ordbilder om en grusom fremtid (Luk 19,41–44).
I NT blir Jesus ofte fremstilt som den andre Moses. Han taler fra et fjell når han
legger frem prinsippene for sitt rike (Matt 5,1). Han forsyner store folkemengder med
mat (Matt 14,13–21). 4 Mos 12,3 beskriver Moses som ydmyk, noe som gjenspeiles i
Matt 11,29. Folk som blir vitne til at Jesus metter de 5000, utbryter i undring: “Dette
må være profeten som skal komme til verden” (Joh 6,14) – en hentydning til 5 Mos
18,15 og Moses’ rolle som profet.
Jesus overgår tydeligvis Moses i ydmykhet og saktmodighet. Han er jo vår frelser.
Moses tilbød å ofre seg for å redde sitt folk (2 Mos 32,32), men hans død ville ikke
ha ført til noe, for Moses var også en synder som trengte en frelser, en syndebærer
som kunne betale for hans synder. Vi kan nok lære av Moses og hans liv, men vi kan
ikke finne frelse i ham.
Men vi trenger en frelser som kan stå i vårt sted, ikke bare for å be for oss, men
som vår stedfortreder. Forbønn er viktig, men det er bare Gud på korset som bar
vår synd, som kan redde oss fra de følgene som vår synd ellers fører med seg. Enda
så stort et eksempel Jesus var for oss, ville det være til ingen nytte uten korset og
oppstandelsen.
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“FOR MITT ÅK ER GODT”
Vi har sett at Matteus’ bruk av “åk” i dette avsnittet gjenspeiler jødedommens bruk
av begrepet og andre tekster i NT som viser til en feil forståelse av loven.
Det greske ordet som er oversatt “godt” i Matt 11,30, kan også oversettes som
behagelig og nyttig. Mange mener Guds lov er hard, vanskelig å holde og til tider
irrelevant. Hvordan kan vi hjelpe dem å se skjønnheten i loven og vekke kjærlighet
til lovgiveren?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Foreldre husker alltid da barnet deres tok det første skrittet. Et vaklende første skritt
blir fulgt av et forsiktig andre trinn, deretter et tredje – og så er det mest sannsynlig
at barnet snubler og faller. Det kan bli noen tårer og kanskje et blåmerke, men når
barnet først har opplevd friheten til å bevege seg, vil det reise seg og prøve igjen. Gå,
falle og stå opp, gå, falle og stå opp. Det gjentar seg mange ganger før barnet kan
gå støtt. Men midt i snublingen og fallene er det et stolt lite ansikt som triumferende
forkynner: Pappa, mamma, jeg kan gå!
Det er kanskje ikke alltid lett å gå med Jesus, men det er alltid godt og rett. Vi kan
snuble, til og med falle, men vi kan reise oss og fortsette å vandre med ham ved vår side.
I Gal 5,1 skrev Paulus: “Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slaveåket
igjen.” Hva betyr det? Hvordan har Kristus satt oss fri? Hva er forskjellen på det
åket han ber oss bære og det slaveåket Paulus advarer mot?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Uansett hva Paulus mente med “slaveåket” var det ikke lydighet mot de ti bud han
skrev om. Nei, det er gjennom lydighet, ved tro, forståelsen av at frelsen er sikret,
ikke på grunn av loven, men på grunn av Kristi rettferdighet som dekker oss, at vi
kan ha sann hvile og frihet.
Hvorfor gir et liv i lydighet mot Guds lov større hvile enn et liv der vi er ulydige
mot denne loven?
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“MIN BYRDE [ER] LETT”
Jesu siste ord (Matt 11,30) er bildet om å bære en byrde: “For mitt åk er godt og min
byrde lett.”
Moses var glad for å se svigerfar Jetro etter at Israel hadde forlatt Egypt og krysset
havet. Les 2 Mos 18,13–22. Hvor ser vi det å bære en annen persons byrde i denne
historien?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

2 Mos 18,13 forteller at folk kom til Moses både sent og tidlig. Da svigerfaren så det,
ba han Moses om å innføre et system der han tok de store sakene og lot andre ta seg
av mindre vanskelige saker. Skriften sier at Moses hørte på Jetro og innførte disse
endringene.
Da Jesus fortalte oss at hans byrde er lett, ville han minne oss om at vi kan stole
på ham, den store byrdebæreren. Som Moses må vi lære å la andre dele byrdene
våre. Paulus’ bilde av Kristi legeme 1 Kor 12,12–26 er et godt bilde på hvordan delte
byrder kan se ut. Vi trenger en kropp for å kunne bære byrder. Vi trenger ben, armer,
skuldre, muskler og sener for å bære.

Les Gal 6,2. Hvordan kan det å bære hverandres byrder hjelpe oss å oppfylle Kristi
lov?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Se på versene før og etter. I Gal 6,1 sier Paulus at hvis en bror eller søster gjør en
feil, skal vi ydmykt hjelpe dem til rette (husk Jesu ord i Matt 11,29 om at han er
mild). Å bære byrder betyr å hjelpe dem som har sporet av, så de kan se Guds nåde.
Men det betyr også å hjelpe hverandre når vi, eller de, møter motgang. Det greske
ordet for “byrde” kan bety en tung vekt eller stein. Det er en påminnelse om at alle
bærer byrder og trenger noen som kan hjelpe dem å bære byrden. Å dele på byrder er
en menighetsaktivitet som krever mildhet og skaper medfølelse.
Tenk på sist gang noen hjalp deg å bære en byrde du strevde med. Hvorfor betydde det så mye for deg? Hvem kan du hjelpe med å bære en byrde nå?
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“Når arbeidet er tungt, og du klager over vanskeligheter og prøvelser, når du sier at
du ikke eier krefter til å motstå fristelse, at du ikke kan seire over utålmodighet og
at kristenlivet går tungt, kan du være sikker på at du ikke bærer Kristi åk, du bærer
åket til en annen mester.” – Child Guidance, side 267.
“Vi må til enhver tid være oppriktige og årvåkne og finne glede i bibellesning og
bønn, det vil falle naturlig når vi i tro lar Guds kraft bevare sjelen. Vi kan ikke gjøre
noe som helst for å bli godtatt av Gud. Vi må ikke sette vår lit til oss selv eller det
gode vi kan gjøre. Men når vi kommer til Jesus som syndige, feilende mennesker,
finner vi hvile i hans kjærlighet. Gud tar imot alle som kommer til ham i full tillit
til den korsfestede frelsers liv og offer. Da blomstrer kjærligheten i hjertet. Kanskje
ikke ekstasens store følelser, men man gripes av en fast og varig tillitsfull fred. Det
tunge blir lett, for det åket Jesus legger på oss, er godt. Plikt vendes til fryd, og offer
til glede. Der veien før lå skjult i mørket, ligger den nå badet i lyset fra rettferdighetens sol. Dette er å vandre i lyset slik Kristus er i lyset.” – Tro og gjerninger, side
31-33 [FW 38].

Spørsmål til drøftelse

1. Husker du da du endelig overga deg til Jesus? Fortell gruppen din om det og
snakk om hvorfor du overga deg.
2. Studer Jesu bønn i Matt 11,25–27 og samtal om hvordan vi får kunnskap om
nåden. Hvorfor skjuler Gud frelsesplanen (“dette”) for de vise og forstandige
og åpenbarer den for umyndige små?
3. Hvordan kan vi rent praktisk hjelpe dem rundt oss som sliter med byrdene
sine å komme til Jesus og finne hvile?
4. Se mer på hva det vil si å være “mild og ydmyk av hjertet.” Er det ikke skadelig for ens selvbilde? Burde vi ikke ha det godt med oss selv, spesielt hvis vi
sliter med selvtilliten? Hvordan kan korset og det korset står for, hjelpe oss
å forstå hva Jesus mener med å være “mild og ydmyk?” Hvorfor er mildhet og
ydmykhet det eneste som holder mål i lys av korset?

46

Bibelstudier juli – september 2021

31. juli

M

ISJONSFORTELLING

HELBREDERENS OMSORGSPERSON
Nannette Ortiz (53), Arizona i USA

H

vordan er det å være preseptrise for flere titalls jenter og unge kvinner på Holbrook Seventhday Adventist Indian School?
Da jeg kom til Holbrook Indian School, traff jeg Lily. 17-åringen adopterte meg straks som
bestemor. Hun ville gjerne hjelpe: “Får jeg hjelpe deg å bake?” eller: “Får jeg skrive bibelverset
på tavla?”
Jeg husker helt tydelig et annet spørsmål hun stilte: “Vet du at jeg måtte underskrive en
kontrakt to ganger i fjor.” Hva mente hun? Hun hadde vært så deprimert at man mente hun kunne
komme til å skade seg selv. Hun hadde skrevet under på at hun ville be om hjelp før hun gjorde
det.
Mange av jentene som studerer ved Holbrook, kommer fra et belastet miljø. De har opplevd
mange slags traumer, ofte som små. Jeg husker Rose, en andreklassing som hadde sett sin far bli
drept. En kveld da jeg skulle gå og legge meg, kom hun og kastet seg i armene på meg: “Jeg får
ikke sove,” sa hun. “Far smiler til meg gjennom vinduet.”
Jeg tok henne med til rommet hennes og sang og ba sammen med henne. Tanken på det jentene gjennomlevde, gjorde det også vanskelig for meg å sove.
En dag fortalte Lily om noen fæle mareritt hun hadde hatt. Da skjønte jeg hvorfor jeg hadde
kommet til skolen. Jeg hadde også hatt slike mareritt da jeg var tenåring. Gud ville jeg skulle få
et spesielt forhold til Lily, så hun også kunne komme over marerittene sine med Guds hjelp. Jeg
fortalte at Gud hadde satt meg fri fra marerittene og at han kunne gjøre det samme for henne.
Noen elever vil helst bli på skolen i feriene. Miljøet hjemme er giftig. Da andreklassingen
Rose kom tilbake etter et kort besøk hos sin mor, åpnet jeg for henne. Hun så seg rundt og sukket:
“Det er godt å være hjemme.”
Takk for gavene trettende sabbat for tre år siden som satte fart i planene for et nytt idrettsbygg
og helsesenter ved Holbrook Seventh-day Adventist Indian School. Offeret dette kvartalet vil bidra
til å ferdigstille andre fase av senteret, der skolen vil arbeide med å forebygge fedme, hjertesykdom, diabetes, depresjon og selvmord hos barn og unge blant indianerne.
Elevenes navn er endret for å beskytte dem.
Du kan laste ned bilder fra Facebook: bit.ly/fb-mq.
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7. august

Hvile i familiebåndet

Bakgrunnsstoff

1 Mos 34; Hebr 11,17–22; 5 Mos 4,29; 1 Joh 3,1.2; 1 Mos 39; Ef 6,1–13.

Minnevers

Nå vet dere dette på forhånd, mine kjære. Vær derfor på vakt, så dere ikke
lar dere rive med og blir ført vill av mennesker uten holdepunkt, og mister
fotfestet. Dere skal vokse i nåden og i kjennskap til vår Herre og frelser Jesus
Kristus. Ham være ære, nå og til evighetens dag! Amen (2 Pet 3,17.18).

Den unge mannen speidet ut over horisonten. Så oppdaget han dem. Han hadde lett
etter brødrene sine i flere dager. Da han kom nærmere, vinket og ropte han til dem,
men han fikk ingen varm velkomst. Hans egne brødre ville drepe ham. Hadde det
ikke vært for Ruben, ville det kanskje ikke ha vært noen historie å fortelle. Ruben
overbeviste de andre om bare å gi ham litt juling og kaste ham i en tørr brønn.
Senere klekket Juda ut planen om å tjene noen slanter ved å selge ham til noen slavehandlere som dro forbi.
Snakk om unormal familie!
Vi får velge mye her i livet, men ikke familien vår. Ingen er fullkommen, og ingen av oss har perfekte familier. Noen av oss har foreldre, søsken og andre i familien
som gjenspeiler Guds kjærlighet, men mange har mindre ideelle forhold. Familieforhold er ofte kompliserte og kan ta fra oss hvilen, såre oss og gi oss en masse emosjonell bagasje som vi belemrer andre med.
Hvordan kan vi finne Guds hvile på dette området av livet? Denne uken ser vi på
historien om Josef og familien hans for å forstå hvordan Gud leger og gir hvile til
tross for dårlige familieforhold.
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ET MISTRØSTIG HJEM
Josef visste hva en dårlig familie var. Det hadde begynt allerede med oldeforeldrene
hans, Abraham og Sara. Da Sara skjønte at hun ikke fikk barn, fikk hun Abraham
til å gå inn til tjeneren hennes, Hagar. Da Hagar ble gravid, begynte rivaliseringen.
Ismael og Isak fikk med seg disse spenningene inn i sine egne familier. Isak favoriserte Esau, og Jakob strevde for å få farens kjærlighet og respekt. Senere ble Jakob
lurt til å gifte seg med to søstre som ikke kom overens og konkurrerte med hverandre om å føde barn. De fikk også tjenestepikene sine involvert.
Se på hendelsen omtalt i 1 Mos 34. Hvilke emosjonelle følger vil denne hendelsen
ha fått for familien som helhet og for den unge Josef også?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Rivaliseringen mødrene imellom gikk tydeligvis i arv til barna, som vokste opp
klare til å slåss. Som unge voksne hadde Josefs storebrødre allerede massakrert alle
mennene i Sikem. Ruben var eldst og trosset sin gamle far ved å ligge med Bilha,
Rakels tjenestepike og mor til flere av Jakobs barn (1 Mos 35,22). Og Josefs bror
Juda tok sin svigerdatter (som var enke) for en prostituert og fikk tvillinger med
henne (1 Mos 38).
Jakob nørte opp under alle spenningene i familien ved å favorisere Josef ved å gi
ham en kostbar kappe (1 Mos 37,3). En dårligere familie skulle man lete lenge etter.
Hvorfor tror du både Abraham, Isak og Jakob er troshelter ifølge Hebr 11,17–22, når
du ser hvordan det sto til på hjemmebane?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Guds troshelter skuffer ofte både egne og Guds forventninger. De er ikke tatt med på
listen i Hebr 11 for sitt rotete familieliv, men på tross av det. De lærte om tro, kjærlighet og tillit til Gud når de kjempet med disse familieproblemene.
Hvilket familieproblem har du arvet? Hvordan kan det hjelpe deg å bli mønsterbryter hvis du overgir deg til Gud?
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VELGE EN NY RETNING
Josef har med seg smerten, kompliserte familieforhold og angst til Egypt, der han
skal selges som slave. Han kjempet med tårene.
“Idet karavanen nærmet seg grensen, kunne Josef skimte åsene der faren hadde
teltene sine. Han gråt bittert med tanke på faren som satt ensom tilbake og sørget.
Han tenkte på det som hadde skjedd i Dotan, på de rasende brødrene og de hevngjerrige blikkene som var rettet mot ham. De grove skjellsordene de hadde kommet med
da han tryglet og bad for seg, ringte i ørene hans. Han skalv av frykt når han tenkte
på fremtiden. Alt var plutselig snudd opp ned. Fra å være yndlingssønnen, var han nå
en foraktet, hjelpeløs slave, alene og uten venner. Hvilken skjebne ventet ham i det
fremmede landet han var på vei til? En stund var Josef fullstendig overveldet av sorg
og angst. …
Så begynte han å tenke på sin fars Gud. Helt fra barndommen var han blitt
opplært til å elske og ære ham. Ofte hadde han sittet i teltet hjemme og hørt faren
fortelle om drømmesynet han hadde hatt da han måtte flykte hjemmefra. … Nå stod
alle disse dyrebare lærdommer levende for ham. Han trodde at fedrenes Gud også
ville være hans Gud. I dette øyeblikket overgav han seg helt og fullt til Herren, og
bad om at han som var Israels vokter, måtte være med ham i landflyktigheten.”
– Alfa og Omega, bind 1, side 195-197 [PP 213, 214].
Noen kulturer vektlegger samfunnet mer enn individet, mens andre kulturer setter den enkelte over samfunnet. Vi finner en balanse i Skriften, men den oppfordrer
både den enkelte og samfunnet til å forplikte seg på Gud. Josef begynner å finne
hvile i forholdene sine når han beslutter seg for å følge Gud.
Hva lærer disse versene oss om personlig engasjement? (5 Mos 4,29; Jos 24,15;
1 Krøn 16,11; Sal 14,2; Ordsp 8,10; Jes 55,6).
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Skal vi finne hvile, må vi velge å følge Gud. Våre forfedre kan ha vært åndelige
giganter, men åndelighet ligger ikke i genene. Husk at Gud har barn, men ikke
barnebarn.
Hvorfor er det viktig å velge Gud hver dag, og hele dagen? Hva skjer når du ikke
gjør det?
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Tirsdag

FINN SANN SELVRESPEKT
Hvis Josef hadde hatt forhåpninger om å kunne stikke av og finne veien hjem igjen,
var de forbi da de kom til Egypt, der han ble solgt til en fremtredende husstand.
1 Mos 39,1 forteller oss at “Potifar, en egypter som var hoffmann hos farao og sjef
for livvakten, kjøpte ham av ismaelittene som hadde tatt ham med dit.” Plutselig ble
den unge mannen kastet ut i en ny kultur.
Familien og våre nærmeste er viktige for utviklingen av selvtillit. Josef hadde
vokst opp i troen på at han var noe spesielt – eldstegutten til den høyest elskede
konen (1 Mos 29,18). Han var farens soleklare yndling og den eneste med en flott
kappe (1 Mos 37,3.4).
Men hvem var han nå? En slave som kan kjøpes og selges når det passet andre. Se
så fort alt forandret seg. Se så fort livet begynte å gå ham imot.
Josef lærer den leksen vi alle må lære. Hvis vi må ha andre til å fortelle oss hva
vi er verdt, vil vi bli fryktelig forvirret, for alle vil ikke vite å sette pris på oss. Vi
må heller finne vår egenverdi i hva Gud tenker om oss, og ikke i de rollene vi har for
øyeblikket.
Hvordan ser Gud på den enkelte av oss? (Jes 43,1; Mal 3,17; Joh 1,2; Joh 15,15; Rom
8,14; 1 Joh 3,1.2).
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Gud ser på oss med nådens briller. Han ser muligheter, skjønnhet og talenter vi ikke
kan forestille oss. Og han var villig til å dø for oss, så vi kunne få sjansen til å bli
alt det vi ble skapt til å være. Korset viser oss vår synd og hva det kostet å kjøpe oss
fri fra den, men det viser oss også vår verdi i Guds øyne. Uansett hva vi eller andre
mener om oss, elsker Gud oss og vil kjøpe oss fri, ikke bare fra synden, men fra den
evige død den fører til.
Hovedspørsmålet er alltid det samme: Hvordan forholder vi oss til Guds kjærlighet i Jesus Kristus?
Mange sier vi bør elske oss selv som vi er og akseptere oss selv uforbeholdent.
Hvorfor er dette et selvbedrag? Hvorfor er det viktig at vår verdi kommer utenfra
oss selv, fra ham som skapte oss og kjenner vårt sanne potensial?
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RELASJONER PÅ GUDS MÅTE
Josefs historie i Egypt begynner godt. Han har overgitt seg til Gud, og Gud velsigner
ham så han får en høy stilling i Potifars hus.
Hvordan kom Guds velsignelser til syne i Josefs liv? Hvordan ser Josefs relasjoner
ut? Les 1 Mos 39,1–6.
__________________________________________________________________________________________________________________

Josef ser ut til å komme godt ut av det med Potifar, og forholdet til personalet i huset
og på marken er godt, men problemene ligger på lur. Noen er hvileløs.
Hvilket relasjonelt problem står Josef overfor? Hvordan velger han å håndtere det?
Les 1 Mos 39,7–10.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Josefs problem er Potifars kone. Kanskje vi bør si det annerledes: Potifars kone har
et problem. Hun ser på andre som “ting” som kan manipuleres og brukes. Hun vil
“bruke” Josef. Josef blir beskrevet som “velskapt og vakker” (1 Mos 39,6). Bibelen
sier sjelden noe om menneskers ytre, for “mennesker ser det som øynene ser, men
Herren ser på hjertet” (1 Sam 16,7). I dette tilfellet er Josefs utseende mest til hinder
for hans jakt på renhet og trofasthet mot Guds prinsipper.
Til tross for kvinnens mas gjør Josef noe som kan virke mot sin hensikt. Han bruker bibelske prinsipper i alle forhold, også overfor Potifars kone. Disse prinsippene
er ikke gammeldagse. Alle som har opplevd syndens følger kan skrive under på det.
Bibelfortellingen viser at dette ikke var noen engangsforeteelse. Potifars kone la
seg etter ham gang på gang (1 Mos 39,10). Josef prøvde å forklare sitt valg (1 Mos
39,8.9), men uten hell.
Han innser at han ikke kan kontrollere andres valg. Men han bestemmer seg for å
leve, elske og behandle dem rundt seg på en måte som vil ære Gud. Josef har lært å
leve i Guds nærhet. Denne kunnskapen hjalp ham å motstå fristelsene.
Har du prøvd å anvende bibelske prinsipper på alle dine relasjoner, også når den
andre ikke “følger spillereglene”? Hvordan gikk det? Les Matt 5,43–48. Hvorfor
er det viktig å leve slik?
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DEN STORE KONFLIKTEN PÅ DET PERSONLIGE PLAN
Av 1 Mos 39,11–20 vet vi at Josef må lide for sine prinsipper. Han blir kastet i fengsel. Som Potifars eiendom kunne han ha blitt drept på stedet. Potifar trodde åpenbart
ikke sin kone, men han måtte beskytte sitt eget rykte. Men tross motgangen sier
Skriften at “Herren var med Josef” (1 Mos 39,21).
Livet er ikke rettferdig. Det gode vinner ikke alltid frem, og ondskap straffes ikke
alltid. Men noe godt nytt er det. Josef kan finne hvile, også i fengselet, for Gud er
med ham. Her kunne han ha murret over den urettferdige behandlingen, trukket seg
inn i seg selv og sagt Gud farvel.
Hva gjør Josef mens han er i fengsel? Hvordan forholder han seg til de andre fangene? Les 1 Mos 39,21–40,22.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

I fengselet arbeider Josef med virkeligheten, ikke idealet. Han knytter kontakter,
han hjelper andre, selv om relasjonene i fengselet ikke var så ideelle som han må
ha ønsket seg. Og han er ikke for god til å be om hjelp og gjøre seg sårbar. Han ber
munnskjenken om hjelp etter å ha tolket drømmen hans.
Hvilket syn på relasjoner viser Paulus oss i Ef 6,1–13?
__________________________________________________________________________________________________________________

Våre relasjoner er små avspeilinger av den store konflikten mellom Gud og Satan
som raser gjennom historien. Derfor finnes det ikke fullkomne forhold. Alle forhold må vokse, og Satan vil bruke alle våre forhold – spesielt til dem som står oss
nærmest – til sin fordel så han kan skade og motarbeide Guds vilje for oss. Heldigvis
behøver vi ikke å kjempe disse kampene alene. Guds ord har prinsipper for våre
relasjoner. Hans løfte om å gi oss visdom (Jak 1,5) gjelder også relasjoner. Og slik
han var med Josef, slik vil han være med oss når relasjonene våre blir innfløkte.
Tenk på Guds løfte i Jak 1,5 og ta tid til å be om visdom i dine relasjoner. Hvordan
kan du være åpen for Den hellige ånds tilskyndelser når du har med disse menneskene å gjøre?
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TIL ETTERTANKE
I forbindelse med det som skjedde mellom Josef og Potifars kone skrev Ellen White:
“Her er et eksempel for alle generasjoner som skulle leve på jorden. ... Gud vil være
en hjelp i nød og alltid nær, og hans Ånd er et skjold. Selv om de er omgitt av de
største fristelsene, finnes det en kilde til kraft som de kan bruke til å motstå dem.
Josefs integritet ble angrepet på det voldsomste. Det kom fra en med innflytelse,
den som med størst sannsynlighet ville føre ham på villspor. Men han motsto det
resolutt ... Han hadde lagt sitt rykte og sine interesser i Guds hånd. Og selv om han
måtte lide en stund for å bli beredt til å fylle en viktig stilling, voktet Gud over hans
omdømme som var blitt svertet av en ond anklager, og senere, når tiden var inne, lot
han det skinne. Gud lot også fengselet bli et middel til å løfte ham opp. Med tiden vil
rettskaffenheten gi sin egen belønning. Det skjoldet som dekket Josefs hjerte, var den
gudsfrykten som gjorde at han var trofast og rettferdig mot sin herre og tro mot Gud.
Han foraktet den utakknemligheten som ville ha ham til å svikte sin herres tillit, selv
om husets herre kanskje aldri ville få vite om det.” – The Spirit of Prophecy, bind 1,
side 132.

Spørsmål til drøftelse

1. Det å være kristen av navnet eller tilhøre en adventistkultur gir ikke hvile
i relasjonene våre. Hva er forskjellen på en “kulturadventist” og en sann
troende?
2. Søster X har nettopp sluttet seg til menigheten. Hun er gift med en ikkekristen. Hun elsker mannen sin, men han liker ikke forandringene han ser hos
henne. Hvilket råd ville du gi det nye medlemmet ut fra bibelske prinsipper?
3. Den russiske forfatteren Leo Tolstoj skrev: “Alle lykkelige familier er like, alle
ulykkelige familier er ulykkelige på hver sin måte.” Det er noe galt med alle
familier, i større eller mindre grad, for alle består av syndere som hver for seg
tilfører familieforholdet sine egne skavanker. Hvordan kan hver enkelt ved
Guds nåde følge Bibelens prinsipper om kjærlighet og tilgivelse, om å bære
byrder osv. så vi tilfører familien legedom?
4. Mange har opplevd at livet har vært godt for dem og familien, men så slår en
tragedie ned som lyn fra klar himmel. Hvorfor er det så viktig å holde fast på
troen og løftene i Guds ord i slike stunder? Spesielt når dere har det godt:
Hvorfor er det viktig å være åndelig forberedt på vanskelige tider?
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STRANDA ELLER ØRKENEN
Diana Fish (56), Arizona i USA

M

in mann Loren og jeg hadde drømmejobber. Han var psykolog, og jeg arbeidet med personalutvikling ved AdventHealth. Vi elsket strendene i Florida, men noe manglet. Vi ba
Gud om hjelp til å kunne arbeide på heltid for ham sammen. I Tennessee, tenkte vi, der barna og
barnebarna bor.
På en konferanse om bønn og overgivelse kom jeg forbi standen til Holbrook Indian School
og så keramikk elevene hadde laget. En av kvinnene lyste opp da hun fikk høre at jeg drev med
personalutvikling. Men Holbrook ligger i Arizona. “Dit flytter vi aldri,” tenkte jeg. Vannet er vårt
element, ikke Arizonas ødeland.
Et halvt år senere fikk Loren høre om en jobb for en professor i sosialarbeid ved Southern
Adventist University i Tennessee. Vi drømte om å flytte dit.
Loren dro til på Generalkonferansen i San Antonio i Texas. Der endte han opp ved standen til
Holbrook Indian School. En kvinne så navneskiltet hans med bokstavene “LCSW”. “Vi trenger
en sosialarbeider!” utbrøt hun ivrig.
Loren smilte nervøst og ville til å gå da hun spurte etter hans kones jobb. Han sa at hun drev
med personalutvikling på Florida Hospital. “Vi trenger slik en også!” sa kvinnen og vinket på sin
mann, rektor på Holbrook. Senere fortalte Loren om møtet. Jeg var usikker.
Vi ville besøke Holbrook på slutten av ferien. Før vi kom, fikk Loren telefon fra Southern
Adventist University. Han fikk ikke jobben. Panikken satte inn. Jeg følte Gud satte meg på prøve
for å se om jeg ville dra dit han ledet meg.
Vi snakket med de ansatte på Holbrook om arbeidet for indianernes barn og unge. De drømte
om fulltids kristen veiledning for elever med post-traumatisk stresslidelse og andre problemer.
Den kvelden var det vanskelig å sovne.
Men da jeg våknet neste dag, tenkte jeg det ville være herlig å arbeide på Holbrook. Jeg sa til
Gud at han måtte overbevise Loren også. Jeg ba og ventet.
Da vi kom hjem til Florida, sa Loren at han følte Gud ville vi skulle til Holbrook. To uker
senere var vi ansatt. Vi er glade for at vi fulgte Guds ledelse og dro til Holbrook.
Takk for gavene trettende sabbat for tre år siden som satte fart i planene for et nytt idrettsbygg
og helsesenter ved Holbrook Seventh-day Adventist Indian School. Offeret dette kvartalet vil bidra
til å ferdigstille andre fase av senteret, der skolen vil arbeide med å forebygge fedme, hjertesykdom, diabetes, depresjon og selvmord hos barn og unge blant indianerne.
Du kan laste ned bilder fra Facebook: bit.ly/fb-mq.
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Hvile, relasjoner
og helbredelse

Bakgrunnsstoff

1 Mos 42,7–20; Matt.25,41–46; 1 Mos 42,21–24; 1 Mos 45,1–15; Luk 23,34; 1 Mos
50,15–21.

Minnevers

“Vær nå ikke nedslått og anklag ikke dere selv fordi dere solgte meg. Det var
for å berge liv at Gud sendte meg foran dere” (1 Mos 45,5).

En mann var blitt anklaget for å ha forgrepet seg seksuelt på en kvinne. Hun plukket
ham ut under en identifikasjonsparade. Bevisene tydet på at han var uskyldig, men
kvinnen var skråsikker på at “Johnny” var den skyldige.
Johnny satt inne i 14 år for noe han ikke hadde gjort. Først da DNA-bevis frikjente ham, skjønte kvinnen, Joan, sin forferdelige tabbe.
Hun ville møte Johnny da han ble løslatt. Hva ville han som hadde lidd så mye,
gjøre når han sto ansikt til ansikt med kvinnen som hadde ødelagt livet hans?
Hun satt og ventet på at han skulle komme. Da han kom og de så hverandre i
øynene, brast Joan i gråt.
“Johnny lente seg bare frem og grep hendene mine. Han så på meg og sa: ‘Jeg
tilgir deg.’ Jeg kunne ikke fatte det. Her var den mannen jeg hadde hatet, og som jeg
bare ville skulle dø. Men her sto han og fortalte meg som hadde gjort ham så stor
urett, at han tilgav meg? Først da begynte jeg å forstå hva nåde er. Og først da be
gynte jeg å finne legedom og sann hvile.”
Denne uken skal vi se på tilgivelsen og hva den kan gjøre for rastløse menneskehjerter.
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ET MØTE MED FORTIDEN
Til slutt gikk det bedre for Josef. Han kommer ikke bare ut av fengselet, han blir
statsminister i Egypt etter å ha tolket faraos drømmer (1 Mos 41). Han er gift og har
to barn (1 Mos 41,50–52). Forrådskamrene i Egypt er fulle, og den profeterte hungersnøden har begynt. Og en vakker dag dukker brødrene hans opp.

Les om Josefs første møte med brødrene i 1 Mos 42,7–20. Hvorfor legge en så intrikat plan? Hva ville Josef med dette første møtet?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Josef hadde makten og kunne uten videre ha tatt hevn på brødrene. I stedet er han
bekymret for familien der hjemme. Han er urolig for faren sin. Var han fortsatt i
live, eller hadde den dysfunksjonelle familien blitt en familie uten patriark? Og hva
med broren Benjamin? Som farens favoritt var Benjamin nå i samme posisjon som
Josef hadde vært. Hadde brødrene overført sjalusien til Benjamin? Nå kan Josef vise
omsorg for disse sårbare menneskene i familien sin.
Å praktisere bibelske prinsipper i våre relasjoner betyr ikke at vi kan eller bør
godta misbruk. Alle er dyrebare i Guds øyne. Jesus led på korset for hver enkelt av
oss.
Hvorfor tar Jesus misbruk eller forsømmelse av andre så personlig? Les Matt
25,41–46.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Vi er alle kjøpt med Jesu blod, og juridisk sett er vi hans. Den som øver vold, angriper Jesu eiendom.
Seksuelt misbruk og emosjonell eller fysisk vold hører ikke hjemme i familien.
Og det er ikke en privatsak som skal løses internt. Det er nødvendig med hjelp og
inngripen utenfra. Hvis du eller noen i familien din blir mishandlet, må du søke hjelp
hos en fagperson som du stoler på.
Hvilke bibelske prinsipper må du anvende på vanskelige familieforhold?
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SCENEN ER SATT
Josef har tilgitt brødrene. Vi vet ikke når han tilga dem, men det gikk nok lang tid
før de dukket opp. Josef ville neppe ha blitt noen suksess i Egypt hvis han ikke
hadde tilgitt, for sinne og bitterhet ville ha gnagd på sjelen og skadet forholdet til
Gud.
Flere studier av overlevere etter tragedier har pekt på at tilgivelse var en nøkkelfaktor for å finne helbredelse og lappe sammen livet for mennesker som hadde
opplevd de grusomste lidelser. Uten tilgivelse er vi fremdeles et offer. Tilgivelsen har
mer med oss selv å gjøre enn med den som har gjort oss urett.
Josef har tilgitt brødrene sine, men han er ikke villig til å la familieforholdene
fortsette der han forlot dem: i den tørre brønnen i Dotan. Han må se om noe har
endret seg.
Hva overhører Josef? Les 1 Mos 42,21–24. Hva finner han ut om brødrene sine?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

All kommunikasjon har foregått med tolk, og derfor er Josefs brødre ikke klar over
at han forstår dem. Josef hører brødrenes tilståelse. De hadde tenkt at de ville bli fri
for Josefs sladring til faren når de kvittet seg med ham. De tenkte at de slapp å høre
om drømmene hans eller se ham sole seg i rollen som fars yndling. Men i stedet for å
finne hvile, har de i alle år vært plaget av dårlig samvittighet. Ugjerningen deres har
gjort dem hvileløse og gitt dem en lammende frykt for Guds straff. Josef synes synd
på dem. Han gråter for dem.
Josef vet at hungersnøden vil vare i flere år ennå, og forlanger at de tar med
Benjamin neste gang de kommer etter korn (1 Mos 42,20). Han beholder også Simon
som gissel (1 Mos 42,24).
Når han ser at Benjamin lever, holder han en fest som åpenlyst favoriserer Benjamin (1 Mos 43,34) for å se om den gamle sjalusien lever i dem. Brødrene viser ingen
tegn på å være sjalu, men Josef vet hvor listige de kan være. De hadde tross alt lurt
en hel by (1 Mos 34,13), og han skjønner at de må ha løyet om hans skjebne for sin
egen far (1 Mos 37,31–34). Så han planlegger en større prøve (se 1 Mos 44).
Les 1 Mos 45,1–15. Hva sier dette om hvordan Josef hadde det med brødrene og
tilgivelsen han hadde gitt dem? Hva bør vi lære av denne historien?
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TILGI OG GLEM?
Tilgivelse er vilje til å gi slipp på retten til å være sint, fordømme og ta hevn over
en en som handler urettferdig. Familieterapeuten Marilyn Armor arbeidet med
overlevende etter Holocaust for å finne ut hva overleverne hadde gjort for å forstå
det de hadde vært utsatt for. Hun skriver: “Hele tanken om tilgivelse er en målrettet
handling fra offerets side. Det er ikke noe som bare skjer.”
Tilgivelse betyr ikke at udåden ikke får følger. Tilgivelse betyr ikke at overgriperen får fortsette sitt voldelige mønster. Tilgivelse er å overlate vårt sinne og ønske
om hevn til Gud. Ellers vil sinnet, bitterheten, harmen og hatet gjøre det som denne
personen eller personene gjorde mot oss enda verre.
Hva gjør det for oss når vi tilgir andre? Tenk på Matt 18,21–35.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

En av nøklene til å lære å tilgi er å forstå hva vi er tilgitt i Kristus. Vi har alle syndet,
ikke bare mot andre mennesker, men også mot Gud.
All synd er synd mot vår Herre og skaper, men i Jesus kan vi få tilgivelse for
disse syndene, ikke fordi vi fortjener det (det gjør vi ikke), men på grunn av Guds
nåde mot oss. Når vi har forstått den sannheten, når vi kan gjøre denne tilgivelsen til
vår egen, når vi selv kan oppleve Guds tilgivelse, kan vi begynne å gi slipp og tilgi
andre. Vi tilgir ikke fordi den andre fortjener det, men fordi det er det vi har mottatt
fra Gud og det vi trenger selv. Og hvor ofte fortjener vi egentlig tilgivelse?
Josef ga familieforholdet en ny sjanse. Han bar ikke nag, han terpet ikke på fortidens urett.
Det er nesten umulig å begynne på nytt i en familie når alle har blitt eksperter på
å såre hverandre. Men det er ikke slik Josef reagerer. Det ser ut til at han vil legge
fortiden bak seg og komme videre. Hadde Josef vist en annen holdning, ville historien ha fått en mindre lykkelig utgang.
“Salige er de som har fått sine lovbrudd tilgitt og sine synder skjult. Salig er det
mennesket som Herren ikke tilregner synd” (Rom 4,7.8). Hva sier Paulus om det
vi har fått i Jesus, og hva bør løftet få å si for vår holdning til dem som har gjort
oss ondt?
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PRAKTISK HANDLING
Skal jeg tilgi, må jeg først se at jeg har lidd overlast. Dette kan være vanskelig, for
iblant vil vi heller skjule våre følelser enn arbeide oss gjennom dem. Det er OK å
innrømme overfor Gud at man er sint. Bare les Salmene. Jeg kan gjerne fortelle Gud
at jeg ikke likte det som skjedde eller den måten jeg ble behandlet på og at det gjør
meg lei meg eller sint eller begge deler.
I Josefs historie ser vi at han gråter når han ser brødrene sine igjen og følelsene
fra fortiden kommer tilbake.
Hva sier Jesu ord på korset om tidspunktet for tilgivelse? Les Luk 23,34.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Jesus ventet ikke på at vi skulle be om tilgivelse. Vi behøver ikke å vente på at synderen skal be om tilgivelse. Vi kan tilgi uten at den andre tar imot tilgivelsen.
Hva lærer Luk 6,28 og Matt 5,44 om hvordan vi skal være mot dem som sårer oss?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Både tilgivelse og kjærlighet begynner med et valg heller enn en følelse. Vi kan
velge å tilgi selv om følelsene ikke stemmer med beslutningen. Gud vet at valget er
umulig i egen kraft, men “alt er mulig for Gud” (Mark 10,27). Derfor skal vi be for
dem som har skadet oss. I noen tilfeller kan personen allerede være død, men vi kan
likevel be om evnen til å tilgi ham.
Det er ikke alltid lett å tilgi. Smertene og skadene som er påført oss, kan være så
ødeleggende at vi blir såret, lammet og knust. Helbredelsen vil komme hvis vi lar det
skje, for tviholder vi på bitterheten og sinnet, blir helbredelsen mye vanskeligere, om
i det hele tatt mulig.
Korset er det beste eksemplet på hva det kostet Gud å tilgi oss. Hvis Gud kan gjennomleve det for oss enda han visste at så mange ville avvise ham, så kan også vi tilgi.
Hvem trenger du å tilgi – om ikke for personens egen skyld, så for din?
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HVILE ETTER TILGIVELSE
Josefs familie ankommer Egypt. Familien har ikke flere mørke hemmeligheter.
Brødrene må ha innrømmet at de solgte Josef da de forklarte faren at sønnen han
hadde trodd var død, nå var statsminister i Egypt.
Det er ikke alltid mulig eller klokt å ta opp igjen et forhold, men det betyr ikke at
vi ikke kan tilgi. Vi klarer kanskje ikke å klemme og gråte sammen, men vi kan gi
vår tilgivelse enten muntlig eller i et brev. Og så er det på tide å gi slipp på smerten i
den grad vi kan. Noe av smerten går kanskje aldri bort, men vi kan være på veien til
helbredelse.

Les 1 Mos 50,15–21. Hva er Josefs brødre bekymret for, og hvorfor være bekymret
for det? Hva sier denne frykten om dem?

__________________________________________________________________________________________________________________

Brødrene hadde bodd i Egypt i sytten år nå (1 Mos 47,28), og likevel var de redde
for at Josef skulle ta hevn da Jakob døde. De innså hvor mye de hadde skadet Josef.
Han forsikrer dem om sin tilgivelse, nå etter farens død. Denne oppfriskningen var
sikkert bra både for Josef og brødrene.
Hvis såret er dypt, må vi nok tilgi mange ganger. Når minnene om det gale dukker
opp igjen, må vi straks gå til Gud i bønn og velge tilgivelsen enda en gang.

Les 1 Mos 50,20. Hvordan er dette verset iallfall en delvis forklaring på at Josef
tilga brødrene?

__________________________________________________________________________________________________________________

Josef var sikker på at hans liv var et ledd i Guds store plan for å redde den da kjente
verden fra hungersnød, og dessuten å hjelpe familien hans å oppfylle Guds løfte om
å bli et stort folk. Vissheten om at Gud hadde overstyrt brødrenes ondskap til det
gode, hjalp Josef å tilgi.
Historien om Josef fikk en lykkelig utgang. Hvordan reagerer vi når slutten på en
historie ikke er like god? Eller kan man si, på lang sikt, at når den store konflikten er slutt og alle spørsmål er besvart, så får alt en lykkelig slutt? Hvordan kan
dette håpet hjelpe oss å håndtere mindre gode avslutninger?
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TIL ETTERTANKE
“På samme måte som Josef ble solgt til hedningene av sine egne brødre, ble Kristus
solgt til sine bitreste fiender av en av sine disipler. Josef ble offer for en falsk anklage
og kastet i fengsel på grunn av sin dyd. Kristus ble foraktet og forkastet fordi hans
rettferdige, selvfornektende liv var en refselse av synd. Han var ikke skyldig i noen
urett, men ble dømt etter utsagn fra falske vitner. Josefs tålmod og ydmykhet under
forfølgelse og urettferdig behandling, hans villighet til å tilgi og hans storsinn
overfor sine ondsinnede brødre er et forbilde på Frelserens holdning da han i taushet utholdt gudløse menneskers ondskap og forakt. Det viser også hans tilgivende
sinnelag ikke bare overfor sine mordere, men overfor alle som kommer til ham for å
bekjenne sin synd og be om tilgivelse.” – Alfa og Omega, bind 1, side 228 [PP 239].
“Ingenting kan unnskylde et utilgivende sinnelag. Den som er ubarmhjertig mot
andre, viser derved at han selv ikke har fått del i Guds tilgivende nåde. I og med tilgivelsen fra Gud blir hjertet til det villfarne mennesket trukket nær til det store hjertet
som en uendelig kjærlighet springer ut fra. En flom av guddommelig medlidenhet
flyter inn i synderens sjel, og fra ham strømmer den videre til andre. Den ømhet og
barmhjertighet Kristus har åpenbart i sitt eget dyrebare liv, vil også bli sett i livet hos
dem som får del i hans nåde.” – Ord som lever (2006), side 174, 175 [COL 251].

Spørsmål til drøftelse

1. Noen har sagt: “Å ikke tilgi er som å drikke gift mens man håper den andre
skal dø.” Hva betyr denne uttalelsen?
2. Hva var hensikten med alle de sinnrike planene Josef la før han avslørte hvem
han var? Hva gjorde dette for ham og brødrene?
3. Josefs bestyrer må ha vært involvert i noen av planene for Josefs brødre
(f.eks. 1 Mos 44,1–12). Hvordan reagerer de, som bare betrakter tilgivelsen?
4. “Gud leder aldri sine barn annerledes enn de selv ville velge å bli ledet hvis
de kunne se enden fra begynnelsen og oppdage den store hensikt de fullfører
som hans medarbeidere.” – Alfa og Omega, bind 4, side 189 [DA 224, 225].
Tenk på deg selv når du leser dette. Hvordan kan en slik forståelse hjelpe oss
å bearbeide mange av våre prøvelser og kamper?
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ET SPESIELT VENNSKAP
Raijan (15), Marshalløyene

E

t misjonærbarn på 15 år fikk et uvanlig vennskap med en pensjonert misjonær på 77 år i Texas. Vennskapet begynte da bestefar Bob fikk høre om guttens familie gjennom Misjonsnytt.
Guttens far var rektor og moren underviste på adventistenes skole på øya Ebeye, og bestefar Bob
ville gjøre noe for familien. Så hver måned sendte han pakker med leker, mat og skoleutstyr til
familien og andre misjonærer på øya.
Raijan var 13 da den første pakken kom. Familien knelte og takket Gud før de åpnet den. Men
før Raijan fikk leke med en ny leke eller smake på godbitene, måtte han skrive takkebrev til bestefar Bob. Slik utviklet vennskapet seg. Bestefar Bob sendte pakker, og Raijan svarte per brev.
Det ble mange pakker og brev de neste tre årene. Raijan takket for pakkene og skrev om
skolen. Han sa han var redd døden, for en venn på skolen døde uventet. Da fikk Raijan sitt første
og eneste personlige brev fra bestefar Bob. Tre uker senere lå Bob på sykehus en stund før han ble
sendt hjem. Bestefar Bob stelte i stand åtte nye pakker som sønnen sendte etter at farens død.
Raijan skrev tilbake:
Kondolerer. Det var hardt å høre om bestefar Bobs død, selv om jeg visste at han ikke hadde
lenge igjen. Han hadde skrevet til meg at selv om det er trist at noen dør, så bør vi ikke være redd
døden, for Gud har overvunnet den. Han sa vi bør leve som om vi skulle dø i morgen, men også
forvente å leve 100 år til. Han sa jeg skulle gripe mulighetene som morgendagen bringer, men
også se hver dag som en ny sjanse til å vitne for Gud. Jeg er takknemlig for hans oppmuntring og
trøst, for nå sørger jeg mindre enn om han ikke hadde skrevet. Jeg kjente ham ikke personlig, men
han har oppmuntret meg til å være snill og god. Selv om jeg ikke får treffe ham her i livet, tror jeg
at jeg får se ham når vi en dag kommer til himmelen. Jeg kjenner ikke all din sorg, men jeg vet at
Gud forstår det vi gjennomgår og at vi kan finne trøst i ham.
Takk for misjonsgavene som støtter misjonsarbeidet på Marshalløyene og andre steder i verden.
Takk for at du vil gjøre litt ekstra for Guds verk.
Bestefar Bob var Robert McChesney, en tidligere misjonær som underviste i Zambia, Zimbabwe,
Indonesia og USA i 40 år. Han var far til redaktøren for Misjonsnytt.
Se Raijan på YouTube: bit.ly/Surprise-Box-NAD
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Fri til å hvile

Bakgrunnsstoff

Mark 2,1–12; 1 Kong 18; 1 Kong 19,1–8; Matt 5,1–3; Jes 53,4–6; 2 Kong 2,11.

Minnevers

Herren er mitt lys og min frelse, hvem skulle jeg være redd for? Herren er mitt
livs vern, hvem skulle jeg frykte? (Sal 27,1).

Mange av dem Jesus møtte, var syke, noen ganger dødssyke. De flokket seg om ham
for å finne legedom og hvile fra lidelsene sine. Og det fikk de alltid.
Noen ganger sa han bare ett ord, og de ble helt friske. Andre ganger tok han i de
syke, og de ble helbredet. Iblant sendte han dem bort, og helbredelsen fant sted mens
de gikk. Jesus helbredet menn, kvinner, barn, jøder, ikke-jøder, rike og fattige. De
verste tilfellene av spedalskhet og blindhet var ikke for vanskelige for ham. Faktisk
helbredet han også mennesker med den verste av alle “sykdommer” – døden.
Denne uken ser vi på to veldig ulike eksempler på helbredelse. I den ene var den
syke så syk at han ikke kunne komme til Jesus selv. Alle kunne se symptomene. I det
andre tilfellet var det ingen synlige symptomer. I begge tilfellene kom helbredelsen
til Guds tid og på hans måte.
Når vi ser på temaet hvile fra smerte og lidelse, vil vi også ta opp det spørsmålet
som alle har opplevd på et eller annet tidspunkt i kristenlivet. Hva skjer når bønnen
om helbredelse ikke får noe synlig svar?
Hvordan finner vi hvile da?
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HELBREDENDE HVILE
Hvis det er noen gang vi trenger hvile, så er det når vi er syke. Vi trenger fysisk hvile
slik at kroppen kan sette inn immunforsvaret.
Ofte trenger vi mental hvile også. Noen ganger er det bare noe som ikke er
livstruende, som en forkjølelse eller migrene. Vi ligger der og prøver å la være å
tenke på alt det vi burde gjøre, men ikke kan.
Noen ganger kan det stå om livet, vi ligger våkne og er urolige for hva prøveresultatene vil vise. Og vi begynner ofte å lure på hvorfor. Har en usunn livsstil endelig
innhentet oss? Var det de stoffene vi tok for 20 år siden? Var det de ekstra kiloene
vi har slept rundt på de siste årene? Straffer Gud oss for den hemmelige synden som
andre ikke vet om?

Les Mark 2,1–4. Hva skjedde i dette tilfellet?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

For den lamme i historien fantes det en åpenbar årsak. I Alfa og Omega, bind 4, side
223-227 [DA 267–271] får vi bakgrunnen. Han hadde gjort ting han ikke var stolt
av. Hans syndige liv hadde ført til sykdommen, og de åndelige ekspertene trakk en
rett linje fra årsak til virkning. Hans synd hadde påført ham sykdommen, og det var
ingen kur.
Denne holdningen er ikke sjelden. Vi er ofte besatt av hvem som gjorde det. Har
det skjedd en forbrytelse, må noen sone for den. Skjer det et uhell, må noen saksøkes. Men den syke blir ikke frisk av at vi fordeler skyld.
Guds opprinnelige plan var fri for smerte, sykdom og lidelse. Sykdom kom ikke
til verden før synden gjorde sitt inntog. Det er derfor Gud gir oss retningslinjer for
helsen – slik at vi kan ha bedre livskvalitet nå. Men så lenge vi lever i en syndig
verden, har vi ingen garanti for god helse selv om vi følger aldri så mange helseprinsipper.
Heldigvis kan Gud gi oss hvile enten vi er syke eller friske, enten sykdommen er
selvforskyldt eller skyldes andres forsømmelse, genene eller bare er et resultat av at
vi lever i en syndig verden. Gud vet hvordan han kan gi oss hvile.
Når noen blir syke, har det ikke noe for seg å plassere skyld. Men hvorfor kan
det at man kjenner årsaken til en sykdom i visse tilfeller være et viktig skritt mot
legedom og restitusjon?
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ROTBEHANDLING
Den lamme ble heist ned foran Jesus, og alles øyne var rettet mot Jesus. Ville han
helbrede en åpenlys synder? Ville han irettesette mannen for sykdommen?
Hvordan helbreder Jesus den lamme? Hva er det første han gjør for den stakkars
mannen? Les Mark 2,5–12.
__________________________________________________________________________________________________________________

Siden vi ofte ikke er klar over en sykdom før vi merker symptomene, tenker vi ofte
at sykdommen er symptomene. Vi tror helbredelse er å få symptomene til å forsvinne. Jesu tilnærming til sykdom er en annen. Han kjenner roten til all lidelse og
sykdom og behandler roten først.
I den lammes tilfelle går Jesus rett til roten til det som plager mannen mest, i
stedet for først å behandle sykdommens åpenbare utslag. Skylden og atskillelsen fra
Gud tynger den lamme mer enn selve sykdommen. En som hviler i Gud, kan tåle den
fysiske lidelsen som måtte ramme ham vår syndige verden. Derfor går Jesus rett til
roten og tilbyr tilgivelse først.
De religiøse lederne blir bestyrtet når de hører Jesus uttale tilgivelsen. Jesus svarer på deres stilltiende anklager med et spørsmål.

Les Mark 2,8.9. Hva er Jesu utfordring til de skriftlærde? Hvilket problem tar han
egentlig opp?

__________________________________________________________________________________________________________________

Ord er ofte billige, men ikke når det er Gud som snakker. Alt ble til ved Guds ord
(1 Mos 1). Vi kan ikke se tilgivelsen, men den koster. Tilgivelsen kostet Guds Sønn
livet på korset. Alt annet er underordnet. Jesus helbreder den lamme for å vise tilgivelsens makt og realitet.
Gud vil helbrede innsiden først. Og noen ganger gir han oss fysisk helbredelse
straks, som med den lamme, men andre ganger må vi vente til oppstandelsens morgen. Uansett vil Frelseren at vi skal hvile i vissheten om hans kjærlighet og nåde og
tilgivelse her og nå, midt i lidelsen.
Hvordan kan vi finne hvile og fred, også når våre bønner om helbredelse ikke blir
besvart?
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Å LØPE SIN VEI
Ifølge data fra Verdens helseorganisasjon (WHO) har verdens vanligste sykdom,
som rammer over tre hundre millioner mennesker hvert år, ingen åpenbare synlige
symptomer. Depresjon er den viktigste årsaken til funksjonshemning i hele verden
det bidrar sterkt til verdens sykdomsbyrde.
Dessverre snakkes det ofte ikke om depresjon i kristne kretser, for det kan betraktes som et tegn på at man mangler tro. For skal ikke den kristne alltid være full
av glede og lykke og lignende følelser? Så er ikke depresjon et tegn på at noe er galt
med kristentroen?
De fleste vet at dette ikke stemmer. Selv trofaste kristne kan slite med depresjon
iblant, spesielt etter en traumatisk hendelse, og det er ikke noe tegn på svak tro eller
liten tillit til Gud. Man kan lese Salmene og se smerten, lidelsen og fortvilelsen hos
Guds trofaste.
Noen ganger overfaller en depresjon oss sakte og stille, og vi merker den først når
den strammer grepet. Andre ganger slår den til fort, etter en spesielt følelsesmessig
eller fysisk utmattende hendelse. F.eks. var profeten Elia helt utmattet, både emosjonelt og fysisk, etter tumultene på Karmelfjellet.
I 1 Kong 18 leser vi at Elia nettopp har sett Guds ild fare ned fra himmelen. Som
svar på bønn har han sett regn komme og gjøre slutt på en tre år lang tørke. Hvorfor
løper Elia sin vei etter Jesabels trussel? Les 1 Kong 19,1–5.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Elia har hatt et utmattende døgn. Dette, kombinert med en brå oppvåkning og en
dødstrussel, utløser en depresjon hos Elia.
Elia var også der da rundt 850 Baal-profeter ble hogd ned, noen av dem kan han
selv ha drept (1 Kong 18,40). En slik hendelse kan lett føre til traumatisk stress hos
dem som enten ser den, eller enda verre, tar del i den.
Så Elia begynner å løpe for å komme bort. Noen ganger løper vi til kjøleskapet
og prøver å spise oss lykkelige igjen. Andre ganger prøver vi å sove bort emosjonell utmattelse. Iblant ser vi etter et nytt forhold, en jobb eller et nytt sted i forsøket
på å komme bort. Og noen ganger begraver vi oss i mer arbeid, flere tidsfrister og
avtaler mens vi prøver å løpe fra det navnløse noe som tapper oss for glede og hvile.
Og mange bruker “medisiner” av et eller annet slag i et forsøk på å demme opp for
smerten. Men alt slikt bare maskerer symptomene, det løser ikke problemet, og ofte
blir det bare verre.
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FOR TRETT TIL Å LØPE
Elia er for trett til å løpe lenger. Og nå ber han igjen. Denne bønnen er veldig ulik
den troens bønn Gud besvarte på Karmelfjellet (1 Kong 18,36.37), der prestene
og Baal-profetene, medlemmene av hoffet og vanlige folk var til stede. Dette er en
enkel, kort bønn, i ren fortvilelse.
I 1 Kong 19,4 sier Elia at han ikke er bedre enn fedrene sine. Hva mente han?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Når Elia til slutt tier, velter skylden inn over ham og vil knuse ham. Han skjønner
at hans raske forsvinning har undergravd det som kunne ha blitt en stor anledning
til reformasjon i Israel. Han innser at han har skuffet dem som trengte ham. Og han
makter ikke å gjøre noe med det. I et smertefullt øyeblikk og vel vitende om folkets
historie, ser han seg selv slik han egentlig er.
Det kan bli vondt for noen hver av oss å se oss selv slik vi egentlig er. Vi bør være
glade for løftet om at enda så store syndere vi har vært, vil Gud se oss slik han ser
Jesus. Hva mer kan vi håpe på enn dette at vi i tro kan gjøre krav på Kristi rettferdighet? (se Fil 3,9.)
Likevel kan depresjoner suge oss inn i en mørk malstrøm av selvforakt. Og noen
ganger tenker vi at døden er eneste vei ut.
Det ser ut til at Elia tenkte slik. Det ble altfor mye for ham. Han sier: “Nå er det
nok, Herre! ... Ta mitt liv! For jeg er ikke bedre enn fedrene mine” (1 Kong 19,4).
Men den store legen fordømmer ikke Elia. Gud forstår bedre enn vi hva vi hanskes med når vi slåss med depresjon.
“I øyeblikket ser vi kanskje ikke noe særlig bevis på at Gjenløseren bøyer sitt
ansikt over oss i medfølelse og kjærlighet. Men det er likevel tilfelle. Vi merker
kanskje ikke hans synlige berøring, men hans hånd hviler likevel på oss i kjærlig og
medlidende ømhet.” – Veien til Kristus, side 114-115 [SC 97].
Gud vet og forstår at “veien blir for lang” (1 Kong 19,7) for oss, men noen ganger
må han vente til vi slutter å løpe. Da kan han gripe inn.
Folk som drukner, blir noen ganger så forvirret at de slår vilt om seg. Da må
badevakten trekke seg tilbake og vente til de ikke orker mer.
Hva kan du finne av håp og trøst i disse tekstene: Sal 34,19; Matt 5,1–3; Sal
73,26; Jes 53,4–6?
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HVILE OG MER
Gud vet at løpingen har gjort Elia trett. Han vet at Elia ikke bare er fysisk sliten, han
er også emosjonelt utmattet og bærer på en enormt mye skyld. Gud gir Elia hvile og
hvite ark, slik Jesus ga den lamme en ny start. Endelig kan han sove og hente seg
inn.
Vi tenker at dette må være slutten på historien, men nei. Guds hvile er ingen engangshendelse. Å gå inn til Guds hvile handler om helbredelse – der man langsomt
avlærer negative tankemønstre og destruktive vaner. Gud helbreder ikke for fort.

Les 1 Kong 19,5–8. Hvor skal Elia nå, og hvorfor?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Etter hvilen løper Elia igjen. Men denne gangen gir Gud løpingen en ny retning. Han
vet at livet i vår verden kan utløse depresjoner. Han forstår trangen til å løpe, men
han gir løpingen en ny retning. I stedet for våre selvødeleggende mestringsmekanismer vil han at vi skal løpe til ham. Og når vi begynner å løpe til ham, vil han lære
oss å lytte etter den “lyden av skjør stillhet” (1 Kong 19,12) som gir hvile.
Elia hadde ikke krefter til å løfte seg opp og ta reisen for å møte Gud. Men Gud
gir krefter til møtet, og han lover en bedre dag i morgen.
Da Elia lå under gyvelbusken og ville dø, trodde han at hans beste dager var bak
ham.

Les 1 Kong 19,15.16 og 2 Kong 2,11. Hva lå foran Elia?
__________________________________________________________________________________________________________________

Gud visste at det kom bedre dager. Helbredelsen ville komme når profeten lærte å
avpasse seg etter Guds rytmer og ta imot hans hvile. Ennå var det konger som skulle
salves og en avløser som skulle finnes. Gud visste allerede om Elisja, som skulle bli
som en sønn for Elia. Gud visste at Elia igjen ville kalle ned ild fra himmelen
(2 Kong 1,10). For Elia skulle det ikke bli noen fortvilet død under en gyvelbusk,
men en reise til himmelens hvile i ildvogn.
Hva kan historien om Elia si oss om hvorfor vi i Guds kraft må legge vinn på ikke
å gi opp, uansett hvor nedfor vi føler oss?

Bibelstudier juli – september 2021

69

Fredag

Studium 8 / 21. august

TIL ETTERTANKE
“Fordi forholdene stadig forandres, vil det også skje forandringer i vår erfaring. Ved
disse forandringer blir vi enten oppløftet eller nedtrykt. Men selv om forholdene
forandres så har de ingen makt til å forandre Guds forhold til oss. Han er den samme
i går, i dag og til evig tid, og han vil vi skal ha ubetinget tillit til hans kjærlighet.”
– Lys fra det høye, side 119 [HP 120].
“Fortsett med å se hen til Jesus mens du ber stille bønner i tro. Grip fatt i hans styrke
enten du har en tydelig følelse eller ikke. Gå fremover som om hver bønn er oppbevart ved Guds trone og er blitt besvart av ham hvis løfter aldri svikter. Gå frem
mens du synger yndig for Gud i ditt hjerte selv om du føler deg nedtrykt av tyngsel
og bedrøvelse. Fordi jeg kjenner til det, sier jeg at lys vil komme. Vi skal bli fylt med
glede, og tåken og skyene vil forsvinne. Vi går fra mørket og de trykkende skyer
og inn i det klare solskinn av hans nærhet.” – På fast grunn, 2. bok, side 243 [2SM
242,243].

Spørsmål til drøftelse

1. Det er ofte vanskelig å hjelpe en med psykiske lidelser eller depresjon.
Hvordan kan menigheten gjøre mer for dem som plages av depresjon?
2. Vi sliter ofte med å være åpen og ærlig overfor Gud. Bla gjennom noen salmer
og se hvor åpne og ærlige forfatterne var. Hvordan kan vi fremme en atmosfære preget av åpenhet og ærlighet i vår menighet?
3. Bønn er ofte vanskelig når vi lider av depresjon. Snakk om betydningen av å
be for dem som ikke klarer å be for seg selv.

4. Hvorfor er det viktig å huske at tro ikke er følelser? Det at vi er deprimerte,
motløse, redde og bekymrede betyr ikke vi mangler tro eller tillit til Gud. Det
betyr bare at vi for tiden er deprimerte, motløse, redde og bekymrede, og det
har alle vært på et eller annet tidspunkt. Hvordan kan vi lære at det er viktig å
rekke ut hånden i tro, enda så vanskelig det kan virke i slike perioder.
5. Hvilket håp finner du i historien om den lamme, spesielt hvis en syndig livs
stil har påført deg sykdom og lidelse?
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ISJONSFORTELLING

FOTBALL, SUPPE OG GUD
Sakhile Sibanda Kamera i Nunavut i Canada
Forteller: Nunavut er det nordligste og største territoriet i Canada. Det er tynt befolket, med
tundra, høye fjell og landsbyer som bare kan nås med båt eller fly. Det er også en liten gruppe
adventister der. I dag snakker vi med en av dem. Hun heter Sakhile.
Sakhile: Jeg er gift og har to barn, en gutt og en jente. Jeg er sykepleier i hovedbyen i Nunavut,
Iqaluit, der det bor 8000 mennesker. For et år siden kom vi fra Pond Inlet, et lite sted med 1800
innbyggere langt nord i Nunavut.
Forteller: Det er mye hjemløshet og vold i hjemmet i Nunavut. Hva kan adventistene gjøre?
Sakhile: En del av tiden i Pond Inlet var vi de eneste adventistene der. Min mann arbeidet for
myndighetene, og jeg var sykepleier, så vi hadde viktige stillinger. Det gjorde det vanskelig å
vitne. Noen ville ta alt vi sa for god fisk, og vi ville ikke noen skulle si at vi brukte vår makt til
å prakke på andre vår tro. Så vi var forsiktige, men vi startet en fotballklubb for 9-12 år gamle
jenter. Den fikk en god innflytelse på lokalsamfunnet. Jentene fant mening idet de trente, spiste og
var venner. Vi lærte dem også å skaffe midler til klubben. Det var ikke bare jeg som bakte kaker
og solgte. De lærte å eie klubben, så de kunne fortsette uten oss.
Vi påvirket også miljøet gjennom mine barns venner. Vennene ba om å få komme til oss og
leke på fredagskvelder og lørdager. Da hadde vi våre sabbatsmøter og ba barna med på dem.
Forteller: Sammenlign Iqaluit og Pond Inlet.
Sakhile: Det er flere adventistfamilier i Iqaluit, og fellesskapet har gitt oss åndelig vekst. Jeg
kan ringe til andre medlemmer og be dem be for oss. Vi har et sikkerhetsnett. Her underviser jeg
juniorene i sabbatsskolen og planlegger å få barna med på å hjelpe de gamle og vise godhet mot
andre.
Forteller: Hva er din drøm for adventistmenigheten her?
Sakhile: Vi trenger et kirkebygg. Det vil gjøre det lettere å vitne. Da jeg besøkte Iqaluit for noen
år siden, hadde vi et sted til sabbatsmøter der vi serverte suppe til hjemløse gjennom uken. De
kunne også komme på sabbaten og være med på fellesmiddagen. Stedet vi leier nå, er for lite til
måltider. Bibelstudiet holder vi hjemme hos oss. Resten av barnesabbatsskolen møter i to andre
hjem. De voksne bruker det leide lokalet. Det ville være herlig å ha ett sted med plass til alle.
Forteller: En del av offeret dette kvartalet går til å åpne en kirke og et senter der de kan vitne for
Gud. Takk for at du planlegger å gi et godt offer 13. sabbat.
Du finner bilder på Facebook: bit.ly/fb-mq
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Hvilens rytmer

Bakgrunnsstoff

1 Mos 1; 2 Mos 20,8–11; 2 Mos 16,14–31; 5 Mos 5,12–15; Sal 92; Jes 58,13.

Minnevers

Gud velsignet den sjuende dagen og helliget den. For den dagen hvilte han fra
hele sitt arbeid, det som Gud hadde gjort da han skapte (1 Mos 2,3).

Hvem kan forestille seg hvordan skapelseshandlingene – lys midt i mørket, hav fulle
av liv, fugler som plutselig flyr omkring – må ha tatt seg ut? Og skapelsen av Adam
og Eva? Vi forstår ikke hvordan Gud gjorde det.
Men så, etter all denne aktiviteten vendte Gud oppmerksomheten mot noe annet.
Ved første øyekast virket det ikke så spektakulært som hvalenes ferd eller fuglenes
blendende fjædrakt. Gud skapte ganske enkelt en dag, den syvende, og så gjorde han
den spesiell. Allerede før vi raste av sted i vårt stressende liv, satte Gud en markør
som en levende huskelapp. Gud ville denne dagen skulle være en tid da vi stopper
opp og gleder oss over livet – en dag da vi skal være og ikke gjøre, da vi feirer den
gaven som er gress, luft, dyreliv, vann, mennesker og mest av alt: Skaperen av alle
gode gaver.
Denne invitasjonen skulle fortsette også etter at de to ble forvist fra Edens hage.
Gud ville sikre seg at innbydelsen kunne tåle tidens tann, så han vevde den inn i
selve tiden, helt fra første stund.
Denne uken vil vi studere Guds invitasjon til å gå inn til en dynamisk hvile om og
om igjen hver sjuende dag.
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Søndag

FORSPILL TIL HVILE
Gud var der i begynnelsen. Herren Gud talte, og det sto der. Lys skiller dag fra natt,
himmelen og havet kommer den andre dagen, det tørre land og vegetasjonen følger
den tredje. Gud legger rammene for tid og sted, og så fyller han det i de neste tre
dagene. Lys styrer himmelen om dagen og om natten. Den bibelske skapelsesberetningen skiller seg fra historiene til de fleste gamle kulturer og gjør det klart at solen,
månen og stjernene ikke er guddommer. De kommer først inn i bildet den fjerde
dagen og er underlagt skaperens ord.
Moses’ beskrivelse av dag 5 og 6 (1 Mos 1,20–31) er full av liv og skjønnhet.
Fugler, fisk, landdyr – de fyller det rommet som Gud har forberedt.
Hva sier Gud om skapelsen? Les 1 Mos 1,1–31.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Det er ikke noe hvilket som helst areal Gud har skapt, det er et fullkomment sted.
Jorden er full av skapninger. Som om det var refrenget til en sang, fortsetter Gud å si
at det var “godt” for hver dag som gikk.
Hvordan skiller menneskets tilblivelse seg fra resten av skaperverket? Les 1 Mos
1,26.27 og 1 Mos 2,7.21–24.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Gud bøyer seg og former leiren. Menneskets tilblivelse i Guds bilde er en lekse i
fortrolighet og nærhet. Gud bøyer seg og puster liv i Adams nesebor, og han blir
et levende vesen. Evas tilblivelse av Adams ribbein er enda et viktig bidrag til
skapelsesuken. Ekteskapet er en del av Guds plan for menneskeheten – et hellig tillitsforhold mellom ’ish og ‘ishshah, “mann” og “kvinne.”
Når Gud ser på alt han har laget den sjette dagen, lyder refrenget annerledes:
“Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt!” (1 Mos 1,31).
Tenk på hvor forskjellig Bibelens skapelsesberetning er fra det menneskene
lærer uten Guds ord. Hva burde dette si oss om behovet for å stole på Guds ord
for å forstå sannheten?
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BEFALINGEN OM Å HVILE
Skaperverket kan være “svært godt”, men det er ennå ikke fullført. Det ender med
Guds hvile og en spesiell velsignelse for den syvende dagen, sabbaten. “Gud velsignet den sjuende dagen og helliget den. For den dagen hvilte han fra hele sitt arbeid,
det som Gud hadde gjort da han skapte” (1 Mos 2,3).
Sabbaten er en del av skaperverket. Ja, den er skaperverkets høydepunkt. Gud
hviler og skaper et rom for fellesskap der mennesket kunne ta en pause fra hverdagens arbeid og hvile sammen med skaperen.
Dessverre kom synden inn i verden og forandret alt. Ikke noe direkte samfunn
med Gud lenger. I stedet fødsler i smerte, hardt arbeid, skjøre og dysfunksjonelle
forhold osv. – den lidelsens vei vi kjenner som livet i vår syndige verden. Men midt
i alt dette blir Guds sabbat ved som et varig symbol på vår tilblivelse og også håp og
løfte om vår gjenskapelse. Hvis de trengte sabbatshvilen før synden, trenger vi den
iallfall etter.
Mange år senere, da Gud setter sitt folk fri fra slaveriet i Egypt, minner han dem
om denne dagen.

Les 2 Mos 20,8–11. Hva sier dette om viktigheten av sabbaten når det gjelder
skapelsen?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Med denne befalingen minner Gud oss om vårt opphav. Vi er ikke et resultat av
kalde, blinde krefter. Nei, vi er skapt i Guds bilde. Vi ble skapt for å ha fellesskap
med Gud. Israelittene hadde blitt behandlet som slaver med liten verdi. På hver
sabbat skulle de huske hvem de egentlig var, vesener skapt i Guds bilde.
“Den var et minne om skapergjerningen og var derfor et tegn på Guds makt og kjærlighet.” – Alfa og Omega, bind 4, side 237 [DA 281].
Tenk på hvor viktig læren om skapelsen på seks dager er. Hvilken annen lære er
så viktig at Gud sier vi skal bruke en syvendedel av livet, hver uke og uten unntak, til å huske den? Hva bør dette si oss om hvor viktig det er at vi husker hvor vi
kommer fra, slik det er beskrevet i 1 Mos?
______________________________________________________________________________________________________________

74

Bibelstudier juli – september 2021

Studium 9 / 28. august

Tirsdag

NYE OMSTENDIGHETER
Etter 40 års vandring i ørkenen hadde det vokst frem en ny generasjon med vage
eller ingen minner fra Egypt. De hadde en helt annen livserfaring enn foreldrene.
Den nye generasjonen hadde vært vitne til foreldrenes gjentatte mangel på tro, og
derfor måtte også de gå omkring i villmarken mens foreldrenes generasjon døde ut.
De hadde helligdommen midt i leiren og kunne se skyen som varslet Guds
nærvær over tabernaklet. Når den flyttet seg, visste de at det var på tide å pakke og
bli med. Skyen ga skygge om dagen og lys og varme om natten og var en konstant
påminnelse om Guds kjærlighet og omsorg for dem.
Hvordan ble de minnet om sabbatshvilen? Les 2 Mos 16,14–31.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Disse versene viser at den syvende dag som sabbat kom før loven ble gitt på Sinai.
Hva skjedde?
Den maten Gud ga dem, minnet dem hver dag om at skaperen opprettholdt sitt
skaperverk. Gud tilfredsstilte deres behov. Hver dag var et mirakel da maten dukket
opp og forsvant med solen. Prøvde de å hamstre til neste dag, råtnet det og stinket,
men hver fredag var det nok til to dager, og det som skulle spises på sabbaten, var
mirakuløst ferskt og godt.
Nå hadde Israel helligdomstjenesten og alle lovene og forskriftene som står i
3 Mos og 4 Mos. Likevel kaller Moses dem sammen og gjentar historien deres og
repeterer lovene Gud har gitt (se 5 Mos 5,6–22).
Den nye generasjonen var endelig klar til å gå inn i løftets land. Israel var på nippet til et lederskifte, og gamle Moses ville forsikre seg om at de husket hvem de var
og hva oppdraget gikk ut på. De måtte ikke gjenta foreldrenes feil. Og så gjentar han
Guds lover. De ti bud blir repetert, slik at denne generasjonen ikke skulle glemme
dem når de inntok Kanaan.
Jesu gjenkomst er aldri lenger borte enn øyeblikket etter at vi er døde. Derfor er
hans gjenkomst alltid nær, kanskje nærmere enn vi forestiller oss. Hvordan minner sabbaten oss, ikke bare om hva Gud har gjort for oss, men hva han vil gjøre
for oss når han kommer tilbake?
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ENDA EN GRUNN TIL Å HVILE
Israel har slått leir på østsiden av Jordan. De hadde inntatt landene til kongen i Basan
og to amoritterkonger. Enda en gang kaller Moses Israel sammen og minner dem om
at pakten fra Sinai ikke bare gjaldt foreldrene deres, men også dem. Så gjentar han
de ti bud.
Sammenlign 2 Mos 20,8–11 og 5 Mos 5,12–15. Hva er forskjellen på den måten sabbatsbudet ble utformet?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

I 2 Mos 20,8 begynner budet med ordet “husk”. 5 Mos 5,12 begynner med “gi
akt på”. Ordet “husk” kommer litt senere i selve budet (5 Mos 5,15). I dette verset
skal de huske at de var slaver. Denne generasjonen har vokst opp som frie, men de
ville ha blitt født til slaveri om det ikke hadde vært for den mirakuløse redningen.
Sabbatsbudet skulle minne dem om at den Gud som var aktiv i skapelseshistorien,
også var aktiv i utfrielsen: “Herren din Gud førte deg ut derfra med sterk hånd og
utstrakt arm” (5 Mos 5,15).
Denne sannheten passer til israelittenes omstendigheter da de for andre gang sto
på grensen til løftets land fire tiår etter at den første generasjonen hadde sviktet. De
var like lite i stand til å erobre dette landet som forfedrene hadde vært til å rømme
fra Egypt. De trengte denne Gud som griper inn med “sterk hånd og utstrakt arm”.
Sabbaten er i ferd med å anta en ekstra dimensjon. Israel skal holde sabbatsdagen
fordi Gud er frigjøringens Gud (5 Mos 5,15).
Selvfølgelig er skapelsen ikke langt borte i 5 Mos 5 heller, men motivasjonen er
en annen. På en måte er Israels frigjøring fra Egypt utgangspunktet for en ny skap
else, ikke ulik den i 1 Mos. Israel er Guds nye skaperverk (se også f.eks. Jes 43,15).
Og siden utgangen fra Egypt er et symbol på frihet fra synd, det vil si gjenløsning, kan sabbaten både være symbol for skapelse og gjenløsning. Så sabbaten peker
mot Jesus, vår skaper og vår løsningsmann.
Les Joh 1,1–13. Hva sier disse versene om Jesus som vår skaper og
løsningsmann?
______________________________________________________________________________________________________________

76

Bibelstudier juli – september 2021

Studium 9 / 28. august

Torsdag

SABBATSHELLIGHOLDELSE
Gud befaler sitt folk å holde sabbatsdagen. Budet om å huske sabbaten står sammen
med budene om ikke å drepe og stjele, selv om Bibelen ikke gir oss detaljer for hvordan vi skal holde den.
Hvilken atmosfære bør vi skape og fremme på sabbaten? Se Sal 92 og Jes 58,13.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Fordi sabbatshelligholdelse betyr å feire skapelsen og gjenløsningen, bør den være
en dag med glede i Herren og ikke en mørkets dag.
Det å huske sabbaten begynner ikke på den syvende dagen. Slik den første sabbat
var høydepunktet i skapelsesuken, slik bør vi “huske sabbatsdagen” hele uken og
planlegge så vi kan legge til side ukens arbeid og “holde den hellig” når den kommer. Nøkkelen er å forberede seg bevisst i løpet av uken, spesielt på forberedelses
dagen (Mark 15,42) eller fredagen. Det gir økt glede når forventningen bygges opp
til denne helt spesielle dagen.
Hvilken viktig side av sabbatshelligholdelsen fremheves i 3 Mos 19,3?
__________________________________________________________________________________________________________________

Sabbatshelligholdelse betyr også å pleie forholdet til familie og venner. Gud gir tid
til mer samvær med familien, og det inkluderer hvile også for tjenerne og familiens
dyr (se 2 Mos 20,8–11). Sabbat og familie hører sammen.
Mens hvile og familietid er viktige prinsipper, betyr sabbatshelligholdelse også
deltakelse i tilbedelsen av Gud sammen med menighetsfamilien. Jesus deltok i og
ledet gudstjenester mens han var på jorden. (se 3 Mos 23,3; Luk 4,16 og Hebr 10,25.)
Vi kan ha det travelt gjennom uken, men innerst inne lengter vi etter sann sabbatshvile, ekte fellesskap med skaperen. Når vi husker å legge vekk arbeidsukens plikter
og planlegger å ha tid med Gud og pleie våre relasjoner, kan vi komme inn til sabbatens rytme og hvile.
Hvordan har du opplevd sabbaten og de velsignelsene som kan komme av å
holde sabbaten? Hvordan kan du gjøre den til mer av den hellige tiden den er
ment å være?
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TIL ETTERTANKE
“Gud ga mennesket et minnesmerke over sin skaperakt for at de skulle se ham selv
gjennom det verk han hadde gjort. Sabbaten representerer en særskilt befaling til oss
om å få øye på skaperens herlighet gjennom skaperverket. … På den hellige hviledagen framfor alle andre dager burde vi studere budskapene Gud har gitt oss i naturen.
… Idet vi søker nær til naturens hjerte, trer Kristus nær til oss og taler til hjertene
våre om sin fred og kjærlighet.” – Ord som lever (2006), side 13 [COL 25, 26].
“En av de viktigste grunnene til at Herren utfridde Israel fra slaveriet i Egypt, var
at de kunne holde hans hellige sabbat. … Moses og Aron må ha fornyet læren om
sabbatens hellighet, for farao klaget på dem: ‘Og dere vil få dem til å legge ned
arbeidet!’ 2 Mos 5,5 Dette tyder på at Moses og Aron startet en sabbatsreform i
Egypt.
“Overholdelsen av sabbaten skulle imidlertid ikke være en feiring av slaveriet i
Egypt. Overholdelsen til minne om skapelsen skulle også omfatte en glad påminnelse om den befrielsen fra religiøs undertrykkelse i Egypt som gjorde det vanskelig å
holde sabbaten. På samme måte skulle befrielsen fra slaveriet for alltid tenne varme
følelser for de fattige og undertrykte, de farløse og enkene.” – Tilleggsnotat i From
Eternity Past, side 549.

Spørsmål til drøftelse

1. Noen kristne, også noen adventister, mener teistisk evolusjon er en rimelig forklaring på skapelsen. Hvordan viser sabbaten at teistisk evolusjon og
syvendedags-adventisme er uforenlig? Hvilken hensikt har det å holde den
syvende dag hellig til minne om milliarder av år, spesielt når Guds ord sier
tydelig at den ble helliget etter de første seks skapelsesdagene?
2. Hva sier du til argumentet om at dagen ikke betyr noe så lenge vi har en hviledag i uken? Eller hva sier vi til påstanden om at Jesus er vår sabbatshvile, og
det derfor ikke er nødvendig å ha noen hviledag?
3. Hvordan kan det å holde sabbaten hellig være en påminnelse om frihet og
frigjøring? Hvordan kan vi unngå at den blir en tvangstrøye?
4. Noen mener at det å holde den syvende dag som sabbat, er et forsøk på å
fortjene himmelen. Men hvor er logikken i å påstå at vi prøver å fortjene himmelen ved å hvile på den syvende dag?
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28. august

ENGELEN PÅ BENSINSTASJONEN
Lamphai Sihavong (64)

L

amphai og Veuy og seks barn hadde kommet som flyktninger til USA fra Laos. De hadde
kjørt over 2000 km fra California til Nebraska for å finne arbeid et sted hvor de tok inn folk
med lite engelskkunnskaper. To venner hjalp med kjøringen, for Lamphai hadde nettopp kjørt
opp. Men jobbene var tatt. Nå satt de midt i USA med seks barn, uten hjem og arbeid, og de
kunne lite engelsk.
De to vennene kunne ikke bli med lenger. Men Lamphai og mannen fikk høre om muligheter
for jobb i Holland i Michigan 1200 km borte. Lamphai tok sjansen på amerikanske motorveier og
stolte på Gud på den 12 timer lange turen. Mannen kjørte foran i flyttebilen med to av barna og
alt de eide. Hun kom etter med fire barn i bilen.
Det gikk fint til Chicago. Der ble Lamphai sittende fast i trafikken og mistet lastebilen av syne.
Hun var helt forvirret av alle veiene og stoppet ved en bensinstasjon. Verken hun eller Veuy hadde
mobiltelefon. Hun kunne ikke få tak i ham og ante ikke hvordan hun skulle finne frem til bestemmelsesstedet. Bare Gud kunne hjelpe nå. Hun var glad misjonærene hadde undervist dem om Gud
i flyktningleiren. Hun ba sammen med de fire barna.
Da de åpnet øynene, så de en vennlig mann som kom mot dem. “Skal vi se,” sa han. “Du leter
vel ikke etter Veuy, mannen din?”
“Jo,” sa hun forbauset og tenkte: Hvordan vet den fremmede hva mannen min heter?
“Sett dere inn i bilen og følg meg,” sa mannen og satte seg i bilen sin. “Vi skal nok finne ham.”
Lamphai gjorde det og fulgte ham ut på veien og gjennom et virvar av veier i Chicago til hun
plutselig så Veuys lastebil rett foran dem.
Hun og barna ble så glade. De ville takke den snille fremmede, men han var borte. Bilen hadde
forsvunnet før de rakk å vinke til ham.
Familien kom trygt frem til Holland i Michigan der Veuy og Lamphai fikk arbeid på et båtbyggeri. De begynte å komme i adventistkirken der, og snart fikk de med seg nye laot-venner.
Menigheten ga den lille gruppen et rom der de kunne tilbe på sitt eget språk. Gruppen vokste,
og i dag har de sin egen kirke der Lamphai forteller folk om den Gud som sendte en engel til en
bensinstasjon så hun skulle finne veien.
Det har blitt flere laot-menigheter i divisjonen etter offeret 13. sabbat i 2011. Med offeret
denne 13. sabbaten kan du bidra til at slike grupper får pastorer og ressurser. Takk for at du planlegger å gi et godt offer 13. sabbat.
Du kan laste ned bilder på Facebook: bit.ly/fb-mq.
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Studium 10

4. september

Sabbathvile

Bakgrunnsstoff

1 Mos 1,26.27; 1 Mos 9,6; 2 Pet 2,19; Rom 6,1–7; 2 Mos 19,6; Joh 5,7–16.

Minnevers

I seks dager kan det arbeides, men den sjuende dagen skal være sabbat, en
hviledag med hellig samling. Da må dere ikke gjøre noe arbeid. Det skal være
sabbat for Herren alle steder hvor dere bor (3 Mos 23,3).

Vi får høre alle slags argumenter mot å holde den syvende dag som sabbat, ikke
sant? Vi får høre alt fra at Jesus forandret sabbaten til søndag, eller at han avskaffet
sabbaten, eller at Paulus gjorde det, eller at apostlene erstattet den sabbaten på den
syvende dag med søndag til ære for oppstandelsen og så videre. I senere tid har noen
av argumentene blitt mer raffinerte og man har f.eks. sagt at Jesus er vår sabbatshvile, så derfor trenger vi ikke å holde den dagen eller noen annen dag hellig. Og
selvfølgelig vil det alltid være argumentet om at vi på en eller annen måte vil jobbe
oss til himmelen ved å hvile på den syvende dag.
På den annen side har noen blitt mer interessert i tanken om hvile, om en hviledag, og selv om de hevder at dagen er søndag eller at dagen er likegyldig, har de
grepet den bibelske tanken om hvile, og hvorfor det er viktig.
Som syvendedags-adventister forstår vi selvfølgelig at Guds morallov er evig og
at lydighet mot det fjerde bud slik det står, ikke er å arbeide oss til himmelen noe
mer enn lydighet mot et av de andre budene.
Denne uken vil vi se mer på den hvilen Gud har gitt oss i sabbatsbudet, og hvorfor
den er viktig.
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SABBAT OG SKAPELSE
Bare det fjerde av budene begynner med verbet “husk.” Det står ikke: “Husk, du skal
ikke stjele,” eller: “Husk, du skal ikke begjære.” Det står bare: “Husk sabbatsdagen. …”
Tanken om å “huske” forutsetter historie, at noe har skjedd som vi må huske. Når
vi husker, knytter vi forbindelseslinjer til fortiden, og “husk sabbatsdagen og hold
den hellig” markerer en rett linje tilbake til skapelsesuken.

Les 1 Mos 1,26.27 og 1 Mos 9,6. Hva sier disse versene om hvor spesielle vi men-

nesker er og hvor radikalt forskjellige vi er fra resten av Guds skaperverk? Og hvorfor er det viktig at vi forstår dette skillet?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Når vi minnes skapelsen, husker vi at vi er skapt i Guds bilde, noe som ikke sies om
noe annet i skapelsesberetningen. Det er opplagt at vi er forskjellige fra andre skapninger uavhengig av hvor mye DNA vi har til felles med visse dyr. Og vi er ikke bare
avanserte aper eller mer høyt utviklede primater. Som mennesker skapt i Guds bilde
er vi unike blant alt det Gud skapte.
Hvordan minner skapelsesberetningen oss om vårt forhold til skaperverket? (1 Mos
2,15.19).
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Når vi innser at Gud også skapte vår verden, minner det oss om vårt ansvar for skaperverket. Vi skal “legge den under” oss. Det betyr ikke å utsuge den. Vi skal herske
som Guds visekonger. Vi skal behandle den naturlige verden slik Gud ville ha gjort
det.
Ja, synden har skamfert alt, men jorden er fremdeles Guds skaperverk, og ingenting gir oss rett til å utsuge den, spesielt ikke så det skader andre, noe som ofte skjer.
Ved siden av å minne oss om Gud som skaper, kan sabbatshelligholdelsen
hjelpe oss å bli oss mer bevisste på vårt ansvar for å være gode miljøforvaltere.
Hvordan?
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FEIRE FRIHETEN
Vi har sett at sabbaten peker på mer enn bare skapelsesdagene. Andre gang vi leser
om de ti bud, taler Moses om Israels 40 år i ødemarken. Denne gangen handler
begrunnelsen for å holde sabbaten hellig ikke om skapelsen, men om frigjøringen fra
slaveri og trelldom i Egypt (5 Mos 5,12-15).
Og selv om vi ikke er slaver i Egypt, kan vi bli offer for en annen slags slaveri,
som kan være like undertrykkende.
Hvilke andre former for slaveri står vi overfor? Les 1 Mos 4,7; Hebr 12,1 og 2 Pet 2,19.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Sabbaten er en feiring av frihet fra alt som holder oss i trelldom. På sabbaten blir
vi minnet om at det er frihet fra synd, ikke i vår kraft, men i Guds kraft, som
troen tilbyr oss. Vi blir også minnet om at dette er en frihet vi ikke kan fortjene.
Israelittenes førstefødte barn ble frelst av blodet fra lammet som ble smurt på dørstolpene kvelden før de flyktet fra Egypt (2 Mos 12). Også vi er frelst av Lammets
blod, og vi skal vandre i den friheten vi har fått i Kristus Jesus.

Les Rom 6,1–7. Hva finner vi i teksten som kan knyttes til sabbatens betydning for
oss?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

I selve ordlyden i 5 Mos 5,15: “Husk at du selv var slave i Egypt da Herren din Gud
førte deg ut derfra med sterk hånd og utstrakt arm” blir folket igjen minnet om at
det var Gud som grep inn og reddet dem. Og skulle ikke vi som troende innse at det
bare er Kristi verk og kraft som har reddet oss fra synden?
Denne befalingen sier vi skal hvile i frelsen som Gud har brakt til veie med sin
mektige arm. Vi er satt fri fra våre egne forsøk på rettferdighet når vi husker at Gud
er skaper og at vi kan overlate til ham å gjenskape oss og sette oss fri fra syndens
trelldom hvis vi er villige til å la ham arbeide i oss.
Hvordan har du opplevd syndens slaveri? Hvordan kan vi lære å tilegne oss de
løftene vi har fått i Jesus om frihet fra dette slaveriet?
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DEN FREMMEDE I PORTENE DINE
Les 2 Mos 19,6. Hva sier denne teksten om det gamle Israel? (Se også 1 Pet 2,9.)
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Israel var blitt kalt ut av Egypt til å være Guds paktsfolk, det folket som ville ha
spredt evangeliet til verden hvis de hadde vært trofaste. De var gjenstand for Guds
særlige omsorg og oppmerksomhet, de fikk spesielle privilegier, men også et spesielt
ansvar.

Les 2 Mos 23,12. Hva annet skjer her? Hva sier teksten om hvordan Gud betraktet
andre enn israelittene?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Mange overser at sabbaten gjaldt alle. Den vanligste feilen er å tro at den bare var for
jødene. Den feilen avsløres i de to første kapitlene i 1 Mos. Gud skapte alle mennesker, så alle mennesker burde huske sabbatsdagen.
Selv om vi alltid bør huske hva sabbaten betyr for oss, bør vi også huske hva den
burde si oss om andre. Vår hvile og forholdet til vår skaper og frelser vil automatisk
få oss til å se på andre med nye øyne, å se at de er skapt av den samme Gud som oss
og elsket av den samme Gud som elsker oss og som døde for både dem og oss. Vi har
sett at tjenerne, de fremmede og dyrene bør få en sabbatshvile (2 Mos 20,10; 5 Mos
5,14).
At selv de fremmede som bor i byene, som ikke (ennå) deltar i Israels paktsløfter
– at selv de skulle nyte sabbatshvilen, sier en hel del. Hverken mennesker eller dyr
må utsuges eller misbrukes. Hver uke skulle hebreerne minnes om hvor mye vi har
til felles med andre mennesker, og selv om vi nyter velsignelser og privilegier som
andre ikke får, må vi huske at vi likevel er en del av den samme menneskefamilien
og skal behandle andre med respekt og verdighet.
Hvordan kan din sabbatshelligholdelse kanskje bli en velsignelse for dem som
ikke holder sabbaten? Det vil si: Hvordan kan du bruke sabbaten som et vitnesbyrd for andre?
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Å TJENE ANDRE ÆRER GUDS SABBAT
I NTs verden hadde de religiøse lederne gjort sabbatshelligholdelse til en kunst. Det
var dusinvis av forbud og regler som skulle garantere at sabbaten ble holdt hellig.
Dette inkluderte et forbud mot å binde eller løse noe, skille to tråder, slukke en ild,
frakte en gjenstand mellom et privat domene og det offentlige eller frakte en ting
mer enn en bestemt distanse.
Hva anklages Jesus for i Joh 5,7–16?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Lederne var fortørnet over at den helbredede mannen bar sengen sin på sabbaten. De
så helt bort fra miraklet Jesus hadde utført og den friheten fra sykdom han hadde gitt
mannen. Lederne holdt fast på sine egne regler og forskrifter i stedet for å se hvordan “sabbatens Herre” (Mark 2,28) brukte denne spesielle dagen. Vi må passe oss så
vi ikke gjør slike feil i vår tid.
Hvordan skildrer Jes 58,2.3 Guds agenda for sabbatshelligholdelse?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Gud ønsker ikke tom tilbedelse eller from taushet. Han vil at hans folk skal omgås
andre mennesker, spesielt de undertrykte og marginaliserte.
Jesaja sier det tydelig: “Om du slutter å tråkke på sabbaten og gjøre som du vil
på min helligdag, men kaller sabbaten en lyst og Herrens helligdag ærverdig, om du
holder den i ære og ikke går dine egne veier, gjør som du vil og taler tomme ord, da
skal du ha din lyst i Herren. Jeg lar deg ri over høydene i landet og spise av arven
etter Jakob, din far. For Herrens munn har talt” (Jes 58,13.14).
Menneskeskapte regler er ikke en del av Guds ideal for sabbaten. Vi bør heller
hjelpe dem som sliter, som er fanger, som er sultne og nakne og vandrer i mørket og
hvis navn ingen later til å huske. Mer enn noen annen ukedag bør sabbaten dra oss ut
av oss selv og vår egoisme og få oss til å tenke mer på andre og deres behov.
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TEGNET PÅ AT VI TILHØRER GUD
Under andre verdenskrig ventet England en forestående tysk invasjon. Det ble gjort
forberedelser til å forsvare øya best mulig. Ekstra festningsverk ble bygd langs strendene. Veiene ville selvfølgelig gi fienden de raskeste rutene til deres mål, og derfor
ble det installert veisperringer på strategiske punkter. Da gjorde engelske myndigheter noe besynderlig. For å bremse og forvirre fienden ble jernbaneskiltene fjernet
og veiskiltene tatt ned. Graverte markører på stein eller på bygninger kunne ikke tas
ned, men ble dekket med sement.
Tegn er viktige. De fungerer som markører og pekepinner. I tiden før GPS-er hadde
alle kart og så etter skilt.
Hva er sabbaten et tegn på? Les 2 Mos 31,13.16.17. Hvordan kan vi anvende dette
på oss selv i dag, vi som tror på Guds lovs evige gyldighet?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Dette ble sagt til det gamle Israel, men vi som tilhører Kristus, er “Abrahams ætt
og arvinger etter løftet” (Gal 3,29), og i dag er sabbaten fremdeles et tegn mellom
Gud og hans folk. Den er et tegn på Guds evige pakt (2 Mos 31,16.17). Dette tegnet
hjelper oss å “kjenne” vår skaper, vår frelser og ham som helliggjør oss. Det er som
et flagg som heises hver syvende dag og fungerer som noe som hjelper oss å huske,
siden vi har lett for å glemme.
Guds sabbat er en stadig påminnelse om vårt opphav, vår frigjøring, vår skjebne
og vårt ansvar for de utstøtte og marginaliserte. Sabbaten er så viktig at i stedet for
at vi skal komme til den, kommer den til oss hver uke uten unntak, en evig påminnelse om hvem vi er, hvem som har skapt oss, hva han gjør for oss og hva han til
syvende og sist vil gjøre for oss når han skaper en ny himmel og ny jord.
En hellig Gud inviterer sine menneskelige paktspartnere til å tenke på den rytmen
som styrer det som virkelig teller – frelsesforholdet mellom skaperen og frelseren og
hans villfarne skaperverk. Hver uke, og med den kraft og autoritet som kommer fra
Gud, lyder befalingen om å gå inn til den hvilen som vi har fått gratis i Kristus Jesus, “troens opphavsmann og fullender For å få den gleden han hadde i vente, holdt
han ut på korset” (Hebr 12,2).
Hvordan kan du få en dypere erfaring med Gud på sabbaten?
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TIL ETTERTANKE
“Gjennom hele uken skal vi ha sabbaten i tankene og gjøre forberedelser for å holde
den i samsvar med budet. Vi skal ikke bare holde sabbaten rent lovisk.”
– Testimonies for the Church, bind 6, side 353.
“Hele himmelen holder sabbaten, men ikke på en sløv og tiltaksløs måte. Denne
dagen burde alle sjelens krefter være våkne, for skal vi ikke møte Gud og Kristus,
vår frelser? Vi kan se ham ved tro. Han lengter etter å forfriske og velsigne hver
enkelt.” – Side 362.
“Forventningene til Gud er tilmed større på sabbaten enn på andre dager. Hans
folk forlater da sitt vanlige arbeid, og bruker tiden til stille ettertanke og tilbedelse.
De ber ham om mer enn på andre dager. Da krever de hans spesielle oppmerksomhet og hans største velsignelser. Gud venter ikke på at sabbaten skal ta slutt før han
svarer på disse bønner. Himmelens virksomhet stanser aldri, og menneskene burde
aldri unnlate å gjøre godt. Sabbaten er ikke bestemt til å være en tid i uvirksomhet.
Loven forbyr verdslig virksomhet på Herrens hviledag. Det arbeid som man får sitt
daglige utkomme fra, må opphøre. Ikke noe arbeid for verdslig fornøyelse eller vinning er tillatt på den dagen. Likesom Gud opphørte med sin skapergjerning og hvilte
på sabbatsdagen og velsignet den, skal menneskene forlate dagliglivets sysler og vie
disse hellige timer til sunn hvile, tilbedelse og gode gjerninger. Kristi gjerning med
å helbrede de syke var i fullkommen samklang med loven. Den hedret sabbaten.”
– Alfa og Omega, bind 4, side 172-173 [DA 207].

Spørsmål til drøftelse

1. Miljøvern har blitt en stor politisk sak i mange land. Hvordan kan vi være
gode forvaltere av naturen uten å drive politikk?
2. Tjeneste begynner i sinnet. Hvordan kan vi fremme tanken om å tjene dem
rundt oss (i familiene, kirkene og samfunnet) mer energisk? Hvordan gir sabbaten oss større mulighet til å kunne gjøre nettopp det?
3. Hver sabbat blir vi minnet om at alle mennesker er skapt av Gud. Det hjelper
oss å se folk med Guds øyne. Hvordan burde sabbaten hjelpe oss å huske at
skiller ut fra rase, etnisitet, sosioøkonomiske forhold og kjønnsforskjeller er
uvesentlige når det gjelder å være skapt i Guds bilde og være gjenstand for
hans kjærlighet?
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DILEMMAET
En irakisk familie

F

ar lærte om Jesus i Irak. Han ble medlem av Adventistkirken, men ikke mor. Det ble farlige
tider i Irak, og far tok med mor og de to døtrene sine og flyktet til USA.
Etter et år i Michigan flyttet de til California. Far klarte ikke vintrene i Michigan. Kulden ga
ham smerter i gamle krigssår.
I California sendte de jentene på offentlig skole, men far ba om at de måtte få gå på en adventistskole. Han hadde ikke penger å betale med, men ba likevel. En dag besøkte far et suppekjøkken. Der kom han i prat med en av de frivillige som viste seg å være adventistpastor. Han fortalte
også at det var en adventistmenighet som drev suppekjøkkenet, og de hadde også menighetsskole.
Far fortalte den gode nyheten til mor da han kom hjem. De hadde begynt å spare penger til
studier så de kunne forsørge familien bedre. Men nå ville de heller betale for jentenes skolegang.
Far kom til menighetsskolen med mor og jentene på ni og elleve år. De strålte over hele ansiktet der de satt på rektors kontor og ville vite hva de nå skulle gjøre.
Rektoren og pastoren, som også satt der, så på hverandre. Familiens glade ansikter rev i hjerterøttene. Mor og fars sparepenger var ikke nok.
“Vi vil gjerne ha jentene her,” sa rektor. “Men det er ikke nok til skolepengene.” Rektor så på
pastoren igjen. Hun så hans medfølelse og fortsatte: “Vi skriver inn jentene,” sa hun. “Vi setter
vår lit til at Gud vil skaffe midlene.”
Alle seks knelte. “Gud, vi trenger din hjelp,” ba pastoren. “Vi ber deg skaffe midlene til jentenes skolegang.”
Da familien hadde gått, ringte telefonen. Det var lederen for flyktningavdelingen i divisjonen.
Hun ringte for å si at hun hadde midler til skolepenger for flyktningbarn som ville gå på skolen.
Pengene kom fra adventister verden over som hadde gitt et 13. sabbats offer i 2011.
Rektor trodde nesten ikke sine egne ører. Hun ringte far og sa at jentenes skolepenger var
ordnet. “Jeg visste at Gud ville høre våre bønner,” sa far.
En del av offeret dette kvartalet går igjen til å hjelpe flyktninger i Den nordamerikanske divisjon. Måtte Gud bruke dine gaver til å høre slike bønner som dette. Tenk å få møte noen i himmelen som fikk lære mer om Gud og valgte å tjene ham fordi du ga.
Misjonsnytt avslører ikke familiens identitet av hensyn til deres sikkerhet.
Du finner bilder på Facebook: bit.ly/fb-mq.
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11. september

Lengsel etter mer

Bakgrunnsstoff

1 Kor 10,1–11; 3 Mos 4,32–35; Joh 1,29; Hebr 4,1–11; Sal 95,8–11.

Minnevers

Disse hendelsene er advarende eksempler for oss. De skal lære oss ikke å ha
lyst til det onde, slik de hadde (1 Kor 10,6).

The Queens Museum of Art i New York huser verdens største arkitektoniske modell
av en by og viser alle bygningene i New York. I en skala på 1:1200 (der 2,5 cm
tilsvarer 33 meter) dekker den nesten 870 kvadratmeter. Den ble opprinnelig fullført
i 1964 av 100 håndverkere som hadde arbeidet i over tre år for å få ferdig prosjektet.
Den er oppdatert til 1990-tallet og gjenspeiler ikke bybildet i 2021. Det er en utrolig
intrikat og detaljert kopi av originalen.
Men likevel er det bare det: en kopi, en modell, en fremstilling av noe større,
dypere og mer intrikat enn selve modellen.
Slik er det med alle modeller. De er ikke originalen, men fungerer som symboler
på originalene. En modell hjelper oss å forstå essensen ved originalen, men den kan
ikke erstatte den. Den er der for å gi folk en bedre idé om hva originalen går ut på.
Skriften er også full av miniatyrmodeller av aktiviteter og institusjoner som peker
på større himmelske realiteter. Hebr 4 hjelper oss å se en av disse realitetene når det
gjelder det bibelske spørsmålet om hvile.
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DØPT TIL MOSES
Les 1 Kor 10,1–11. Hva ville Paulus formidle til leserne i Korint da han viste til
“eksempler”?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Det greske ordet i 1 Kor 10,6 (og også i en lignende form i 1 Kor 10,11) som er oversatt “eksempel” i de fleste oversettelser, er typos. På norsk bygger ordet type på dette
greske ordet. En type (eller et eksempel) er aldri originalen, men et slags symbol
eller gjengivelse av den. Det er en modell av noe annet.
Hebr 8,5 er et godt eksempel på dette: “Men de [prestene i helligdomstjenesten
i GT] gjør tjeneste i en helligdom som bare er en etterligning og en skygge av den
himmelske. Det ser vi av ordet Moses fikk fra Gud da han skulle reise telthelligdommen: «Se til at du gjør alt etter det forbildet som ble vist deg på fjellet.”
Denne teksten i Hebreerbrevet peker på koblingen mellom himmelsk og jordisk
realitet, og så siterer den 2 Mos 25,9: Gud ba Moses bygge ørkenhelligdommen “etter den modellen” han hadde sett på fjellet. Poenget er at den jordiske helligdommen
med alle sine ritualer og prosedyrer var “eksempler”, symboler, modeller av det som
skjer i himmelen, med Jesus som vår øversteprest i helligdommen der.
Med dette i mente kan vi lettere forstå hva Paulus skriver om i 1 Kor 10. Han
gjennomgår noen av de viktige opplevelsene til Guds folk i ørkenen på vei til løftets
land. “Våre fedre” viser til deres forfedre som forlot Egypt, levde under skyen, gikk
gjennom havet, og som dermed ble døpt til et nytt liv i frihet fra slaveriet.
Paulus betrakter disse stasjonene på reisen gjennom villmarken som en type eller et
eksempel på den enkeltes dåp. Når vi følger Paulus’ tankegang, må ordene om “åndelig
mat” vise til manna (se 2 Mos 16,31–35). Israel drakk av klippen, som Paulus sier var
Kristus (1 Kor 10,4). Tenk f.eks. på Jesus som “livets brød” (Joh 6,48) og som “det
levende vann” (Joh 4,10), og det gir god mening. Det vi ser her, er at Paulus bruker
gammeltestamentlig historie som et eksempel på åndelige sannheter for oss i dag.
Tenk tilbake på israelittenes opplevelse. Hvilke åndelige lærdommer kan vi se av
deres gode og dårlige “eksempler” som de etterlot oss?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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RITUAL OG OFFER
GTs system med ritualer og ofringer slik det finnes i 3 Mos, gir flere eksempler på
det vi så i går – symboler fra GT som peker på sannheter i NT. Moderne bibellesere
hopper ofte over disse ritualene, men de inneholder verdifulle åndelige sannheter.

Les retningslinjene for syndofferet for en vanlig israelitt i 3 Mos 4,32–35. Hva

kan vi lære av dette ritualet, selv om vi ikke har noe fristed eller helligdom med et
alter der vi kan ofre for våre synder? Sammenhold ritualet med Joh 1,29 og 1 Pet
1,18–21.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Et ritual formidler verdier og informasjon, og det må forstås i sin sammenheng. Det
forutsetter vanligvis en bestemt tid, et bestemt sted og et forhåndsbestemt hendelsesforløp for ha noen virkning. Når vi leser GTs påbud om ofringer, ser vi at Gud
ga detaljerte instrukser om hva som kunne ofres når og hvor og hvilket ritual og
fremgangsmåte som skulle følges.
For mange av ritualene var blod og stenking av blod viktig. Dette er ikke pent,
og det skulle det heller ikke være, for det har å gjøre med det styggeste som finnes:
synd.
Akkurat hvilken rolle spilte blodet, og hvorfor måtte de ha det på hornene på
alteret? Mens de fleste ritualene i forbindelse med helligdommen, kommer med
instrukser om hvordan de skulle utføres, gis det ikke alltid utførlige forklaringer.
Kanskje skyldes det at folk forsto hva det hele betydde. De forsto betydningen av
blod (3 Mos 17,11).
Men eksemplet fra 3 Mos 4,32–35 er forklart i 3 Mos 4,35: “Slik skal presten
gjøre soning for ham og for den synd han har gjort, så han får tilgivelse.” Så blod
var nøkkelen til hele forsoningsprosessen, midlet som skulle gi oss syndere et rett
forhold til en hellig Gud. Det vi ser i disse ofringene er altså en type, en modell, på
Kristi død og tjeneste for vår skyld.
Tenk hvor ille synden må være når et av medlemmene i guddommen måtte sone
for den. Hva burde dette lære oss om alltid å stole på nåden og aldri på gjerninger? For hva kan vi legge til det Kristus alt har gjort for oss?
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“EKSEMPLET” PÅ HVILE
Foruten eksemplene vi allerede har sett på, kan denne tanken om forbilder og symboler også gjelde det bibelske begrepet hvile. Dette ser vi i Hebreerbrevet.

Les Hebr 4,1–11. Hva er løftet om å gå inn til hans hvile som gjenstår en hen-

visning til? Hvordan gir Israels erfaring under utvandringen fra Egypt og vandringen
i ørkenen økt innsikt i tanken om å gå inn til Guds hvile?
__________________________________________________________________________________________________________________

Temaet utholdenhet og trofasthet er veldig viktig her. Selv om vi snakker om den
syvende dag som sabbat, er hovedtanken i versene (og det som kom før, se Hebr
3,7–19) et kall til Guds folk om å bevare troen, det vil si være trofaste mot Herren og
evangeliet.
Disse skriftstedene minner leseren om å ta leksene fra Guds ledelse i gammel tid
på alvor, “så ingen faller fra på grunn av samme slags ulydighet” (Hebr 4,11). Vær
oppmerksom, dette er en mulighet! Israel hørte evangeliet, fortsetter teksten, men
ordet ble ikke til noen nytte for dem. I stedet for at troen ble styrket av tillit og lydighet, valgte de opprør (se Hebr 3,7–15), og derfor opplevde de ikke den hvilen som
Gud ville gi dem.
Hebr 4,3 peker på sammenhengen mellom tro og hvile. Vi kan bare gå inn til hans
hvile når vi tror og stoler på ham som lovet hvile og som kan innfri løftet, og det er
jo Jesus Kristus.

Les Hebr 4,3 igjen. Hva var hovedproblemet med dem det ble henvist til? Hva kan
vi lære av dette siden “det gode budskapet er forkynt både for oss og for dem”
(Hebr 4,2)?

__________________________________________________________________________________________________________________

Den første kristne menighet tok imot Guds tidligere åpenbaring (det vi kaller GT) og
trodde at Jesus Kristus var Guds lam, ofret for deres synder. Og ved å tro på offeret,
kunne de oppleve frelse i Jesus og den hvilen vi kan få i ham.
Hvordan kan en forståelse av hva det vil si å bli frelst ved Jesu blod, hjelpe oss å
komme inn til den hvilen vi kan ha i Jesus når vi vet vi blir frelst av nåde og ikke
av gjerninger?
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GJØR IKKE HJERTENE HARDE
Les Hebr 4,4–7 og Sal 95,8–11. Hvilken advarsel blir gitt både i Salmene og
Hebreerbrevet, og hva burde den si oss i dag?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Hebr 4,4–7 siterer både skapelsesberetningen og Sal 95,11 i forbindelse med israelittenes utroskap og dermed det faktum at de ikke kom inn til den hvilen som Gud
ønsket for dem.
Ja, Sal 95,8–11 forbinder Israels erfaring i villmarken med Guds hvile og tar med
den guddommelige eden om at det troløse Israel ikke ville komme inn til hans hvile,
som opprinnelig var forbundet med løftets land.
Selvfølgelig gikk Israel inn i løftets land. En ny generasjon krysset grensen, og
med Guds hjelp inntok de landets høyborger og bosatte seg der.
Men de gikk ikke inn til Guds hvile. Tanken er at mange ikke opplevde frelsens
realitet i Jesus fordi deres mangel på tro viste seg i åpenbar ulydighet. Selv om hvilen var forbundet med landet, omfattet den mer enn bare stedet hvor folket bodde.
Hebr 4,6 antyder at de som hadde hørt Guds løfte om sann hvile, ikke kom inn på
grunn av ulydighet. Hva er sammenhengen mellom ulydighet og det å ikke komme
inn i Guds hvile?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

“I dag” viser at det haster. “I dag” betyr at det ikke er mer tid til å kaste bort. “I dag”
krever svar og beslutning nå.
Forfatteren bruker ordet sēmeron, “i dag”, og understreker hvor viktig det var i
sammenheng med hvile. Sal 95,7.8 er en advarsel og en bønn til Guds folk om ikke
å gjenta forfedrenes feil og unnlate å gå inn til den hvilen som bare finnes i Guds
frelse.
Hva burde det bety for oss når vi hører ordene: I dag, om dere hører hans røst, så
gjør ikke hjertene harde? Hvorfor er ordet i dag så viktig? Det er jo flere tusen år
siden Salmene benyttet det. Hvorfor er det like viktig for vår “i dag” som det var
for dem som hørte det for flere tusen år siden?
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INNTA EN HIMMELSK BY
Den logiske utviklingen av hovedtankene i Hebr 4 blir tydelig når du leser Hebr
4,8–11. Josva ga ikke Israel hvile. Og siden Gud ikke lyver, må det gjenstå en annen
“hvile” for Guds folk. Dette er ikke bare jødiske troende. Det omfatter alle som har
tatt imot Jesus som frelser.

Les Gal 3,26–29 og legg merke til kjennetegnene på Guds paktsfolk. Hva vil det

si at det verken er jøde eller greker, verken slave eller fri mann, verken mann eller
kvinne?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Noen ganger har Hebr 4 blitt brukt til å støtte helligholdelsen av den syvende dag,
mens andre har brukt den til å utfordre gyldigheten av sabbatshvilen i lys av at det
kommer en annen (endetidens) hvile. Ingen av tankene gjenspeiler bibelteksten godt.
I stedet antyder teksten at endetidsfokuset på Guds spesielle hvile har vært der siden
skapelsen, og at den ukentlige feiringen av sabbatshvilen er en forsmak på ende
tidens hvile. For jødene har sabbaten stått som en liten forløper for ‘olam haba’
(“den kommende verden”).
Den sabbatslignende hvilen som gjenstår for Guds folk og er et ekko av Guds
hvile på den første sabbaten i jordens historie, betyr at vi kan slutte med egne gjerninger og stole på at han oppfyller sitt frelsesløfte for oss.
Sammenhengen støtter ikke tanken om at sabbatsbudet ble oppfylt i den frelsens
hvile som Kristus kom med, som om det skulle være unødvendig å holde budet. Den
hvilen vi er lovet gjennom det Kristus gjorde for oss, erstatter ikke Bibelens sabbat.
Tvert imot, den fremmer den.
I en verden der hardt arbeid og den som er sin egen lykkes smed, fremheves, er
det ikke innlysende at man skal hvile i Jesus og sette sin lit til hans nåde til å frelse.
Hvordan kan du hjelpe andre å finne hvile i Jesus når de synes at syndene deres
har vært for stygge, at de ikke kan forandre seg og at de virkelig er et håpløst
tilfelle? Hvilken bibeltekst ville du dele med dem?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE
“Vi er ikke alltid villige til å komme til Jesus med våre prøvelser og problemer.
Noen ganger åpner vi oss for andre og forteller mennesker som ikke kan hjelpe oss
om våre lidelser, og vi forsømmer å fortelle alt til Jesus, som kan endre vår sorgfulle vei til stier med glede og fred. Når vi fornekter oss selv og ofrer oss, får korset
seieren og æren. Guds løfter er dyrebare. Vi må studere hans Ord for å kjenne hans
vilje. Når det inspirerte ord granskes nøye og settes ut i livet, vil det føre oss på en
jevn sti der vi kan gå uten å snuble. Å, om alle, både prester og tilhørere, ville gå til
Jesus med sine byrder og anfektelser. Han venter på å ta imot dem og gi dem fred og
hvile! Han vil aldri forlate dem som setter sin lit til ham.” – The Signs of the Times,
17. mars 1887, side 161.
“Kjære unge, kan du med glede, håp og forventning se frem til den tid da Herren,
den rettferdige dommer, skal bekjenne navnet ditt for Faderen og for de hellige
englene? Den aller beste forberedelsen du kan ha for Kristi gjenkomst, er å hvile fast
i troen på den store frelsen vi fikk ved hans første komme. Du må tro på Kristus som
en personlig frelser.” – Our High Calling, side 368.

Spørsmål til drøftelse

1. Hva er så spesielt med sabbaten siden den er et bilde på Guds himmelske hvile for sitt folk? Det vil si: Hvordan er sabbatshvilen en forsmak på
evigheten?
2. Forsoningen peker på veien tilbake til Gud. Tenk på denne viktige uttalelsen
i Rom 5,11: “Ja, ikke bare det, vi har også vår stolthet i Gud, ved vår Herre
Jesus Kristus, han som har gitt oss forsoningen.” Hva ville du svare hvis du
fikk spørsmålet: “Hva vil det si å være forlikt med Gud, og hva har forsoningen betydd for ditt liv?”
3. Hvordan kan vi unngå å bli flisespikkere i vårt kristenliv? Hva holder oss fokusert på den store sammenhengen som Guds ord tilbyr?
4. Tenk på alle feilene og den mangelen på tro som israelittene viste i ødemarken. Enkelthetene i deres utfordringer er ikke de samme som våre (vi
vandrer ikke gjennom en stor ørken), men hvilke prinsipper gjelder både dem
og oss? Det vil si: Hvordan kan vår vandring konfrontere oss med de samme
utfordringene, og hva kan vi lære av deres feil?
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FARVEL TIL HEVNEN
Jimmy Shwe (51)

J

immy Shwe var syv år og løp for livet i jungelen i Myanmar. Han la myndighetene for hat.
Han holdt på å dø en gang han gikk seg bort i jungelen. Hvis han overlevde, ville han gripe til
våpen sammen med motstandsbevegelsen.
Etter to år fant han faren sin i en flyktningleir i Thailand. Men han likte ikke Jimmys plan.
Våpen var ikke løsningen, sa han. Jimmy burde heller bli pastor og lære folket om Guds kjærlighet og det evige liv.
Det var ikke lett å gi slipp på sinnet og hevntørsten. Men han så farens fred og glede og leste
om kampen mellom Kristus og Satan. Jo, far hadde rett. Jimmy ville tilgi.
Jimmy ble adventistpastor og kom til USA. Her fant han mange flyktningfamilier han hadde
kjent i leirene i Thailand. De var spredt over hele Nord-Amerika. De prøvde å finne adventistkirker, men forsto ikke nok av språket til å følge med på gudstjenestene. Mange ble skuffet.
Jimmy ville hjelpe dem å starte smågrupper på sitt eget språk. Med mye bønn fikk han plantet
tre menigheter. Men han måtte forsørge familien og hadde verken tid eller penger til å hjelpe flere
av de 2000 karenerne som levde spredt utover kontinentet.
“Men Gud hjalp meg,” sier Jimmy Shwe, som nå er pastor i Carolina-distriktet og konsulent i
menighetsplanting for karenerne. “Gud har ledet hele veien, og han hadde allerede en plan,” sier
Jimmy.
I 2011 ble det tatt opp et 13. sabbats offer som skaffet midler til å nå flyktninger i NordAmerika. Midlene gjorde det mulig for Jimmy å besøke familier over hele USA og Canada, så de
kunne organisere menigheter på sitt eget språk og arbeide for sine landsmenn. 55 karener-menigheter er plantet over hele kontinentet det siste tiåret. Og alt dette var mulig fordi menighetsmedlemmene ga og fordi Jimmy og andre som ham lot Gud forvandle hevntørsten deres til tilgivelse
og kjærlighet.
Dette kvartalet vil ditt offer 13. sabbat igjen bidra til å dele evangeliet med flyktninger i NordAmerika. Takk for at du planlegger et rundhåndet offer.
Det er nesten 10 000 adventist-flyktninger blant de ulike språkgruppene i divisjonen. Pastor
Jimmy arbeider for dem som snakker karensk. Av dem er ca. 2000 aktive medlemmer.
Last ned bilder på Facebook: bit.ly/fb-mq.
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En hvileløs profet

Bakgrunnsstoff

Jona 1–4; Jer 25,5; Esek 14,6; Åp 2,5; Luk 9,51–56; Jud 1–25.

Minnevers

Skulle ikke jeg ha omsorg for storbyen Ninive, hvor det er mer enn tolv ganger
ti tusen mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre, og hvor det
også er en mengde dyr? (Jona 4,11).

En av de mest interessante historiene i Skriften må være den om Jona. Han var Guds
profet, kalt av Gud, og hva gjør han? Han stikker av fra Guds kall. På dramatisk vis
ble han overbevist om å endre kurs og adlyde Herren. Det gjør han, men hva gjør
han så? Tenk at han klaget over at de han ble kalt til å vitne for, faktisk angret og ble
spart for ødeleggelsen som ellers ville ha hjemsøkt dem!
For et eksempel på en som ikke har hvile eller fred – i den grad at han roper:
“Men nå, Herre, bare ta livet mitt! For jeg vil heller dø enn leve” (Jona 4,3).
Jesus viste til historien om Jona og sa: “Folk fra Ninive skal stå fram i dommen
sammen med denne slekten og dømme den. For de vendte om da Jona forkynte sitt
budskap – og her er mer enn Jona!” (Matt 12,41). Større enn Jona, ja visst! Ellers
kunne han ikke frelse oss.
Denne uken skal vi lese om Jona og hva vi kan lære av hans hvileløshet og mangel på fred.
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Å LØPE SIN VEI
Jona var en utrolig god misjonær. Samtidig strittet han imot, iallfall i førstningen.
Samme hva han foretok seg, snudde Guds kall opp ned på livet hans. I stedet for å ta
Guds åk på seg og oppdage at åket er godt og byrden lett (Matt 11,30), bestemte Jona
seg for å finne sin egen “hvile” ved å stikke av i motsatt retning av stedet Gud kalte
ham.
Hvor håpet Jona å finne fred og hvile fra Guds kall? Hvor vellykket var forsøket? Les
Jona 1.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Jona setter avsted i motsatt retning av der Gud sendte ham. Han tar seg ikke engang
tid til å snakke med Gud om saken, slik mange andre profeter hadde gjort da ble kalt
(se f.eks. 2 Mos 4,13).
2 Kong 14,25 viser at dette ikke var første gang Jona ble kalt til å tale for Gud.
Den gangen ser det ut til at han gjorde det Herren hadde bedt ham om. Men ikke
denne gangen.
Hvorfor ikke?
Historiske og arkeologiske opptegnelser viser hvor grusomme de assyriske
herskerne i Det nære østen var i det åttende århundre f.Kr., på Jonas tid. Ca. 75 år
senere angrep assyrerkongen Sankerib Juda. Israel og Samaria hadde falt ca. 20 år
tidligere, og kong Hiskia hadde sluttet seg til en koalisjon mot assyrerne.
Nå hadde assyrerne kommet for å gjøre opp med dem. Bibelen (2 Kong 18; Jes
36), assyriske dokumenter og veggrelieffene i Sankeribs palass i Ninive forteller
den grusomme historien om da Lakisj falt, en av Hiskias viktigste og best befestede
grenseborger i sør. I en inskripsjon påstår Sankerib at han tok over to hundre tusen
fanger fra 46 befestede byer han hevdet å ha ødelagt. Da assyrerkongen tok Lakisj,
ble hundrevis eller tusenvis av fanger spiddet, innbitte støttespillere for kong Hiskia
ble flådd levende, og resten ble sendt til Assyria som billige slavearbeidere.
Assyrerne kunne være utrolig grusomme, også etter datidens målestokk. Og Gud
ville sende Jona til hovedsetet for dette riket?
Er det rart at Jona nektet?
Flykte fra Gud? Har du noen gang gjort det? Hvordan gikk det? Hva burde du ha
lært av den feilen?
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TRE DAGERS HVILE
Jonas flukt fra Gud var ikke uten problemer. Hans kortvarige “hvile” ble forstyrret da Gud grep inn med stormen. Gud redder Jona fra en våt grav ved å gi en fisk
beskjed om å redde ham.
Men det er først når Jona befinner seg i en påtvunget tre dager lang hvile i den
store fiskens buk at han innser hvor avhengig han er av Gud. Noen ganger må vi
føres til det stedet hvor vi ikke har noe av det denne verden tilbyr å støtte oss til før
vi innser at Jesus er den vi trenger.

Les Jonas bønn i fiskens buk (se Jona 2,2–10). Hva ber han om?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Enda han var i en kritisk situasjon i dypet, ber Jona om helligdommen. Han vil løfte
blikket mot “ditt hellige tempel”.
Hva er det som foregår?
Tempelet er fokus for bønnen, og det bør være hovedpunktet for all bønn. Det er
bare ett sted i GT hvor man kan finne Gud. Han er i helligdommen (se 2 Mos 15,17;
2 Mos 25,8). Helligdommen er sentrum for bønn og samfunn med Gud.
Men Jona tenker ikke på templet i Jerusalem. Han snakker om helligdommen i
himmelen (Jona 2,8). Det er der hans håp er, for det er der Gud og den frelsen han
tilbyr kommer fra.
Til slutt forstår Jona denne sannheten. Han har opplevd Guds nåde. Han har blitt
frelst. Når storfisken spyr ham ut, opplever han Guds kjærlighet til ham. Han har
lært (om enn ad omveier) at den eneste trygge veien for den troende er å prøve å
være i harmoni med Guds vilje.
Så han bestemmer seg for å gjøre sin plikt og følge Guds befalinger. Endelig er
han på vei mot Ninive, utvilsomt i tro, siden han er på vei mot den onde byen der
innbyggerne kanskje ikke liker at denne fremmede profeten forteller dem hvor forferdelige de er.
Noen ganger må vi kanskje komme bort fra det hele for å få et nytt perspektiv på
ting. Historien om Jona, som overlevde fiskens buk på mirakuløst vis, er et ganske ekstremt tilfelle, men hvordan kan det å ta skrittet ut av ditt normale miljø gi
deg et nytt og kanskje nødvendig perspektiv?
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OPPDRAGET FULLFØRT
Ninive er enormt mye større enn byene i Israel. Det er en “en stor by for Gud, tre
dagsreiser lang” (Jona 3,3).

Les Jona 3,1–10. Hva svarer dette onde stedet? Hva kan historien lære oss om å
vitne for andre?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Mens Jona går rundt i byen, forkynner han Guds budskap: “Ennå førti dager, og så
skal Ninive bli ødelagt!” (Jona 3,4). Han legger ikke fingrene mellom. Vi får ikke
detaljene, men folket tar imot budskapet og tror advarselen.
Kongen i Ninive utsteder et dekret for å vise et nytt sinnelag. Alle – også dyrene
– må faste og sørge (teksten sier ikke hvordan dyr sørger). Kongen går ned fra sin
trone og setter seg i støvet på bakken, en viktig symbolsk handling.

Les Jona 3,6–9. Se også Jer 25,5; Esek 14,6 og Åp 2,5. Hvilke deler av kongens tale
viser at han forstår hva sann omvendelse er?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Talen var kort og rett på sak, men full av korrekt teologi om sann omvendelse. Den
hellige ånd har arbeidet overtid med folkets hjerter mens Jona talte.
De kjente ikke alle historiene om Guds ømme ledelse som israelittene hadde, og
likevel tok de godt imot budskapet. De sier i praksis: “La oss forlate oss på Guds
barmhjertighet, ikke på våre egne prestasjoner! La oss stole helt og fullt på hans
godhet og nåde.”
Jona, som selv har opplevd Guds nåde, ser merkelig nok ut å tro at nåden er så
eksklusiv at det bare er forbeholdt noen få å få hvile i den.
Hvorfor er omvendelsen en så viktig del av den kristne erfaring? Hva betyr det å
omvende oss fra syndene våre, spesielt dem vi begår om og om igjen?
______________________________________________________________________________________________________________
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EN SINT OG RASTLØS MISJONÆR
Dessverre slutter ikke historien om Jona med kapittel 3.

Les Jona 4,1–11. Hva er Jonas problem? Hva kan vi lære av hans feil?
__________________________________________________________________________________________________________________

Jona 4 begynner med at profeten er sint på Gud fordi hans misjon var så vellykket.
Jona kan ikke fordra å se tåpelig ut. Gud tar seg tid til å drøfte saken med profeten,
som oppfører seg som en liten sinnatagg.
Her får vi bevis for at gode kristne kan trenge å vokse og vinne seier over mangt
og meget.
“Jona burde vært den første til å glede seg over Guds ufattelige nåde da han ble
klar over at Gud ville skåne denne byen som tross sin ondskap hadde angret i sekk
og aske. Men i stedet gav han rom for den tanke at han kanskje ville bli ansett for å
være en falsk profet. Nidkjær som han var for sitt rykte, glemte han at menneskene i
den onde byen betydde langt mer.” – Alfa og Omega, bind 3, side 122 [PK 271].
Gud viser en forbløffende tålmodighet med profeten. Det ser ut til at han vil bruke
Jona, og når Jona stikker av, sender Gud stormen og fisken for å få tilbake rømlingen. Selv nå, når Jona igjen er vanskelig, prøver Gud å resonnere med ham og hans
negative innstilling: “Er du virkelig så sint” (Jona 4,4).

Les Luk 9,51–56. Hvordan er dette en parallell til det som skjedde i historien om Jona?
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

“For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den
som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv” (Joh 3,16), eller som det står
i Jona 4,11: “Skulle ikke jeg ha omsorg for storbyen Ninive, hvor det er mer enn tolv
ganger ti tusen mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre, og hvor det
også er en mengde dyr?” Det er godt at det er Gud – og ikke vi – som skal dømme
folks hjerter og motiver.
Hvordan kan vi få den samme medfølelse og tålmodighet med andre som Gud
har, eller iallfall gi et gjenskinn av denne medfølelsen og tålmodigheten?
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I BEGGE RETNINGER
Jona ser ikke ut til å være verdt det oppstyret han skaper. Ninive var farlig, men i
historien om Jona ser det ikke ut til at det er Ninive som er problemet. De forstår
budskapet og omvender seg straks. Misjonæren Jona er det svake ledd i denne
misjonshistorien.
Gud må innhente en motvillig profet fordi han vet at Jona trengte misjonsreisen til
Ninive like mye som folket der trengte å høre misjonærens budskap.

Les Judas’ brev. Hvordan kan vi “bli værende i Guds kjærlighet” (Jud 21). Hva vil
det si?

__________________________________________________________________________________________________________________

“Bli værende i Guds kjærlighet mens dere venter på at vår Herre Jesu Kristi barmhjertighet skal føre dere til evig liv.”
Å erfare Guds kjærlighet og nåde er ikke noe vi gjør en gang for alle. En sikker
måte å “bli værende i Guds kjærlighet” på er å rekke hånden ut til andre. I de neste
versene ber Juda oss om være “barmhjertige” og “berge” andre ved å “rive dem ut av
ilden”.

Les Jud 20–23. Hva er relevant for historien om Jona, og hvordan taler det til oss?
__________________________________________________________________________________________________________________

Gud kalte Jona til å dra til Ninive fordi profeten neppe hadde brukt mye tid på å
tenke over forholdet til assyrerne før dette kallet. Han visste nok at han ikke likte
dem, men han ante ikke hvor sterkt han hatet dem eller hvor langt han ville gå for
å unngå dem, også etter at han fikk kallet. Jona var ikke klar til å ha en fra Ninive
som nabo i himmelen. Jona elsket ikke slik Gud elsker. Gud kaller ham til å dra til
Ninive fordi Gud elsker folket der og vil ha dem i sitt rike. Men Gud kaller også Jona
fordi han elsker ham. Han vil at Jona skal vokse og bli mer lik ham mens de arbeider
sammen. Gud vil at Jona skal finne den sanne hvilen som kommer ved å ha et frelsende forhold til ham og ved å gjøre Guds vilje, som også innebærer å rekke hånden
ut til andre og vise dem den troen og håpet vi har.
Hvor mye tid bruker du på å arbeide for andres frelse? Hvordan fører denne form
for arbeid til sann hvile hos Jesus?
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“Da Herren gav Jona oppdraget, la han på ham et tungt ansvar. Men han som hadde
bedt ham å gå, var i stand til å styrke sin tjener og la hans gjerning lykkes. Hvis profeten hadde adlydt uten forbehold, ville han blitt spart for mange bitre erfaringer og
hadde høstet store velsignelser. Men Herren sviktet ikke Jona i hans dype fortvilelse.
Som et resultat av gjentatte prøver og merkelige opplevelser gjenvant han sin tillit til
Gud og hans grenseløse makt til å frelse.” – Alfa og Omega, bind 3, side 119-120 [PK
266].
“Tusener kan nås på den enkleste og mest likeframme måte. De intellektuelle – disse
som verden betrakter som sine mest begavede menn og kvinner – blir ofte oppmuntret ved noen enkle ord fra en som elsker Gud og kan tale om dette likså naturlig
som verdens mennesker snakker om noe som interesserer dem.” – Ord som lever
(2006), side 164 [COL 232].

Spørsmål til drøftelse

1. En “Guds profet” som er opprørt over at det folket Gud kalte ham til å vitne
for, har tatt imot frelsen? Hvordan skal vi forstå at Jona tenker slik? For et
eksempel på Guds tålmodighet med sitt folk, også når de handler stikk i strid
med det lyset de har fått!
2. Jonas historie ser ut til å si at Gud ikke bare er ute etter å redde de villfarne,
men også å skape en forvandling hos sine egne. Hvordan kan vi få et “nytt
hjerte” og en “ny ånd” selv om vi allerede kjenner Herren og sannheten for
vår tid? Hva er forskjellen på å kjenne sannhet og å bli forvandlet av den?
3. Les Judas brev igjen. Hva er hovedbudskapet, og hvorfor er dette budskapet
relevant for oss som menighet i dag?
4. Hvordan gjør det oss åndelig godt å arbeide for andres frelse?
5. Jona trodde han hadde gode grunner for ikke å reise til Ninive, men Gud viste
ham hvor grundig feil han tok. Hvilken holdning kan vi ha til andre som kan
vise samme feilaktige holdningen som den Jona viste?
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TO MENN MOT ÉN GUD
Niang Muang (21)

T

iåringen Niangs familie hadde kommet til USA fra Myanmar året før, og skolegangen var
tung i Georgia. Hun snakket ikke godt engelsk og hadde ikke mange venner. Og hun måtte gå
til skolen i mørket.
Niang ba før hun gikk. “Kjære Gud, hjelp meg å overleve enda en skoledag uten å få problemer med læreren. Bevar meg på skoleveien. Amen.”
Niang tok en snarvei til skolen. Det var mørkt da hun kom frem til skogen. Hun var eneste
barn der akkurat da. Plutselig sto to store menn foran henne. En holdt noe som lignet en tøysekk.
Den var tom. Han holdt den frem: “Kan du holde den for oss?” spurte han.
Det var da merkelig. Niang stoppet opp. Mennene kom nærmere. Hun så seg nervøst om i håp
om at andre barn også tok snarveien. Hun så ingen. Bare mennene. De var to og hun bare en. De
var store, og hun var liten. Ville hun holde sekken?
“Nei!” utbrøt Niang og ristet på hodet. Hun snudde seg og løp så fort hun kunne. Mennene ble
overrasket. “Å nei, ikke løp!” sa den ene. Men Niang ville ikke stoppe. Hun hadde hørt om barn
som ble bortført og visste at mennene lett kunne ta henne igjen.
“Hjelp meg, Gud,” ba hun. “Hjelp meg.” De kunne gripe henne når som helst. Hun ba: “Hvis
jeg har gjort noe galt, så tilgi meg.”
Hun hørte etter om mennene kom, men ikke en lyd. Hjertet dundret. Så hørte hun barn som
tok snarveien. Lettelsen seg inn over henne. Hun kunne gå trygt sammen med de andre barna. Da
de kom dit hvor mennene hadde stått, var de forsvunnet.
Niang sukket lettet. “Kjære Gud, takk for at du beskyttet meg.”
To store menn ble overvunnet av en enda større Gud.
For ti år siden hjalp et offer 13. sabbat barn som Niang å flytte over fra offentlige skoler til
adventistenes menighetsskoler. En del av offeret denne 13. sabbat skal igjen gå til å hjelpe flyktningbarn å få en adventistskolegang. Takk for at du planlegger et godt offer.
Niang studerer ved Southern Adventist University og vil bli tannlegemisjonær.
Du finner bilder på Facebook: bit.ly/fb-mq.
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Den endelige hvilen

Bakgrunnsstoff

Åp 1,9–19; Matt 24,4–8.23–31; Åp 14,6–12; Hebr 11,13–16; Fil 4,4–6.

Minnevers

Men som det står skrevet: Det intet øye så og intet øre hørte, det som ikke kom
opp i noe menneskehjerte, det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker
ham (1 Kor 2,9).

Har du noen gang følt at du sto midt i en stor kamp, en kamp mellom godt og ondt?
Mange, også verdslige mennesker, har opplevd dette. Og vi føler det slik fordi det er
tilfellet. Vi står i en stor kamp mellom godt og ondt, mellom Kristus (det gode) og
Satan (det onde).
Livet utspiller seg på to plan. Den store kampen mellom Kristus og Satan foregår
på globalt plan, ja kosmisk plan, for den begynte i himmelen (Åp 12,7). Men midt
i verdens hurlumhei kan vi miste det store bildet av Guds fluktplan for verden av
syne. Kriger, politisk uro og naturkatastrofer kan overvelde oss. Men Guds profetiske veiledning kan hjelpe oss å huske det store bildet som forteller hvor vi skal og
hvordan vi kommer dit.
Den store konflikten spilles også ut på et mer personlig plan. Den enkeltes tro
utfordres i hverdagen, og hvis vi ikke lever til Jesu annet komme, skal vi også dø.
Denne uken ser vi på hvordan vi kan hvile i Jesus i møtet med global uro og vår egen
fremtid, på kort sikt. På lang sikt ser det hele godt ut!
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ET SYN OM ENDEN
Den siste gjenlevende disippelen satt på en steinete fangeøy langt fra alt han var glad
i. Hvilke tanker hjemsøkte Johannes på den golde øya? Hvordan endte han opp her
som fange? Han hadde jo sett Jesus dra sin vei, og han hadde sett de to englene som
sto der og sa: “Galileere, hvorfor står dere og ser mot himmelen? Denne Jesus som
ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som
dere har sett ham fare opp til himmelen” (Apg 1,11).
Men det var lenge siden, og Jesus hadde ikke kommet tilbake. Imens hadde de
andre som var til stede den dagen, gått bort, de fleste var døde for sitt vitnesbyrd om
Jesus. Det hadde vært et generasjonsskifte i den unge kirken, og de sto nå overfor
fryktelige forfølgelser utenfra og kjetterske bevegelser innenfra. Johannes må ha følt
seg fullstendig alene, trett og rastløs. Og plutselig fikk han et syn.
Hvordan tror du at Johannes fant trøst i dette synet? Les Åp 1,9–19.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Jesus hadde sagt: “Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende” (Matt 28,20),
ord som utvilsomt må ha oppmuntret Johannes i hans ensomme eksil. Dette synet,
denne “åpenbaringen” av Jesus, må ha vært til stor trøst for ham, i vissheten om at
Jesus, “Alfa og Omega, den første og den siste”, nå viste seg på en spesiell måte.
Etter disse versene følger syner om verdens fremtid. Et stort panorama over historien ble tegnet opp for ham; for oss er det kirkens historie, men for ham var det dens
fremtid. Og Johannes fikk se hvordan det hele ville ende. “Og jeg så en ny himmel
og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes
ikke mer. Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra
Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom” (Åp 21,1.2).
Det store synet Johannes har nedtegnet i Åpenbaringen, hjalp ham å hvile trygt i
Guds løfter.
Livet kan være vanskelig, noen ganger fryktelig. Men hvordan kan det å vite at
Gud kjenner fremtiden og at den på lang sikt er god, gi oss trøst her og nå?
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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NEDTELLINGEN
På Oljeberget skildret Jesus historien i store trekk da han svarte på disiplenes spørsmål: “Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?”
(Matt 24,3).
Jesu tale skildrer den ubrutte, historiske tidslinjen fra hans tid til hans annet
komme og videre.
Jesus gir sitt folk en grov skisse av tidsplanen for endetidsprofetiene, slik at de
som levde i endetiden, kunne være forberedt på den største av alle begivenheter. Han
ville vi skulle kunne hvile trygt i hans kjærlighet, også når alt rakner rundt oss.
Adventistene kjenner Daniels beskrivelse av “en trengselstid som det ikke har
vært maken til fra folkeslag oppsto” (Dan 12,1). Jesus vil vi skal være forberedt på
denne før hans gjenkomst.
Hvordan blir hans komme? Hvordan kan vi unngå å bli ført vill?
Les Matt 24,4–8.23–31.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Jesu komme blir en bokstavelig begivenhet ved tidens ende. Tatt i betraktning hvor
mye profetiene og Jesu prekener sier om hans gjenkomst, så er dette stort.
Siste gang det var et slikt verdensomspennende klimaks, var bare åtte mennesker
i hele verden rede til den. Jesus sammenligner det uventede ved sitt annet komme
med syndfloden (Matt 24,37–39). Men selv om ingen kjenner dagen og timen for
hans annet komme (Matt 24,36), har Gud gitt oss en profetisk nedtelling.
Vi har fått en oppgave i dette profetiske dramaet. Hva går den ut på? Se på Matt
24,9–14.
__________________________________________________________________________________________________________________

I denne kosmiske konflikten er vi mer enn observatører. Vi skal delta aktivt i å spre
evangeliet til verdens ende, og da vil vi også bli forfulgt.
Hva betyr det å “holde ut inntil enden”? Hvordan gjør man det? Hvilke valg må vi
ta hver dag for ikke å falle fra, slik mange har gjort og mange kommer til å gjøre?
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MARSJORDRE
Vi har ikke fått det store profetiske bildet av historien for at vi skal sitte med hend
ene i fanget. Folk tenker ofte: “De siste ting kommer til å skje som forutsagt, så hva
kan vi gjøre med det annet enn å være med? For hva kan lille jeg utrette?”
Men det er ikke slik den troende skal forholde seg til verden rundt seg og de siste
ting. Åp 14 sier at vi skal fortelle andre om Guds dom og hjelpe dem å forberede seg
på Jesu gjenkomst.

Les Åp 14,6-12. Hva skal vi forkynne for verden? Hvorfor er budskapet så presserende?
__________________________________________________________________________________________________________________

Adventister tror at “den sannhet som er kommet” til oss (2 Pet 1,12) er å finne i disse
versene som vi kaller “de tre englebudskapene.” Her finner vi kjernen i vårt kall.
Legg merke til at det begynner med det “evige evangelium”, nyheten om Kristi
død og oppstandelse, som er vårt håp om frelse. Der er også budskapet om at “nå er
timen kommet da han skal holde dom” (Åp 14,7), et stort veimerke mot endens tid.
Og så har vi kallet til å tilbe ham som “skapte himmel og jord”, i motsetning til den
fryktelige advarselen om dem som blir i Babylon og tilber “dyret og dets bilde”. Endelig har vi skildringen av Guds folk i den siste tid: “Her må de hellige ha utholdenhet, de som holder seg til Guds bud og troen på Jesus.”

Les Åp 14,11. Hva står det om mangelen på hvile for dem som tilber dyret og dets
bilde?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Ingen hvile, dag eller natt, for dem som tilber dyret og hans bilde? Det finnes ulike
ideer om akkurat hva dette betyr, men alle er enige om at disse menneskene ikke
opplever den hvilen som Gud vil gi dem som er trofaste mot ham.
Hvorfor tror du den første delen av de tre englebudskapene er det “evige evangelium”? Hvorfor må vi alltid ha denne sannheten for øye når vi forkynner disse
budskapene for verden? Hvorfor er forståelsen av evangeliet så viktig for begrepet hvile?
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HVIL I FRED
Troende mennesker har ventet på Kristi gjenkomst gjennom mange århundrer. Det
er kulminasjonen av alle våre håp – og ikke bare våre, men det alle Guds trofaste
gjennom hele historien har håpet på.

Les Hebr 11,13–16. Hva er det store løftet, ikke bare for fortidens mennesker, men
også for oss?

__________________________________________________________________________________________________________________

Disse versene gir ikke særlig mening hvis den vanlige oppfatningen av døden var
sann. Hva taler teksten om når den sier at disse menneskene ikke har “fått det som
var lovet”? De er døde, visstnok nå oppe i himmelen hos Jesus og nyter sin belønning. Da f.eks. Billy Graham døde, ble det sagt om og om at han var i himmelen hos
Jesus.
Det er også en viss ironi i dette synet, for ofte når noen dør, sier folk: “Måtte han
[hun] hvile i fred.” Hva skal dette bety? Hviler slike mennesker i fred, eller er de
oppe i himmelen og gjør det de skal gjøre der (f.eks. titte på all “moroa” her nede)?
Hvordan skildrer Jesus døden? Les Joh 11,11.
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Tanken om at de hviler “i fred” er da sannheten om det som skjer ved døden, ikke
sant? De døde hviler. “For den troende er døden en underordnet sak. Kristus omtaler
den som noe som bare har liten betydning. ‘Den som holder fast på mitt ord, skal
aldri i evighet kjenne døden.’ For den kristne er døden bare en søvn, et øyeblikk
i stillhet og mørke. Livet er skjult med Kristus i Gud, og «når Kristus, vårt liv,
åpenbarer seg, da skal også dere åpenbares i herlighet sammen med ham.” – Alfa og
Omega, bind 5, side 338 [DA 787]
Jesus sammenligner en persons tilstand mellom døden og oppstandelsens morgen
med en ubevisst søvn (Joh 11,11.14), men han understreker også at både de frelste og
de fortapte skal få sin lønn etter oppstandelsen (Joh 5,28.29). Han påpeker nødvendigheten av å være forberedt på døden når den måtte komme.
Hvilken trøst får du av å vite at dine avdøde kjære faktisk hviler?
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GLED DERE ALLTID I HERREN
En av de mest brukte appene på smarttelefonene våre er Google Maps. De fleste
kan ikke huske hva vi gjorde før vi fikk GPS-kart på telefonen. Vi kan være nervøse
fordi vi skal til et sted der vi aldri har vært før, men med Google Maps på telefonen
kan vi trygt dra av sted og finne frem i en fremmed by. Kan denne fortrøstningen
være et bilde på den hvilen Gud vil gi oss med sin profetiske tidsplan?
Men iblant skriver vi inn feil adresse i appen vår, eller vi lar være å følge dens råd
fordi vi tror vi kan en snarvei. I begge tilfeller kan vi komme et sted vi ikke ville –
og slett ikke i en fredelig sinnsstemning.

Les Fil 4,4–6. Hva sier Paulus om hvordan man kan få sann hvile, sann fred, også
midt i en travel og ond verden?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Paulus sier ikke at du alltid skal glede deg over alle prøvelsene du møter. Han sier:
“Gled dere alltid i Herren.” Uansett hva vi står oppe i, uansett hvilke prøvelser vi
står overfor, kan vi glede oss i Gud og ha fred hvis vi tenker på hans godhet, kjærlighet og offer for oss på korset.
Versene ånder av fred, hvile og håp om noe utenfor denne verden.
Tenk deg også hvilken hvile for sjelen vi ville ha hvis vi virkelig kunne la være
å være “bekymret for noe”. Dette virker ikke spesielt realistisk for den som lever
i vår verden (Paulus hadde også mange bekymringer), men det å vite at en kjærlig
Gud har kontroll og vil redde oss inn i sitt rike, må da kunne hjelpe oss å se det vi er
engstelige for i det rette lys.
“Herren er nær”? Det vil si at han alltid er nær oss, og at straks vi lukker øynene
og hviler i dødens søvn, er det neste vi vet at Kristus kommer tilbake.
Jo, livet er fullt av spenninger, prøvelser og kamper. Ingen av oss slipper for dem,
heller ikke Paulus (se 2 Kor 11). Likevel er poenget hans å fortelle oss at til tross for
alt det vi gjennomgår nå, kan vi glede oss over det vi har fått i Kristus, og vi kan
faktisk finne hvile for sjelen her og nå.
Les Fil 4,4–6 igjen. Hvordan kan du anvende disse ordene på det du opplever akkurat nå, samme hvilke prøvelser og trengsler du står overfor?
______________________________________________________________________________________________________________
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“Vi ønsker alle å få øyeblikkelige og direkte svar på våre bønner, og vi fristes til å
bli motløse når bønnhørelsen lar vente på seg eller kommer i en uventet form. Men
Gud er for vis og for god til alltid å besvare våre bønner akkurat på den tiden og
den måten som vi gjerne vil. Han vil gjøre noe mer og bedre for oss enn å imøtekomme alle våre ønsker. Og fordi vi kan stole på hans visdom og kjærlighet, bør vi
ikke be ham om å rette seg etter vår vilje, men søke å sette oss inn i hans forsett og å
fullbyrde dette. Våre ønsker og interesser bør fortape seg i hans vilje.” – Evangeliets
tjenere, side 162 [GW 219].
“Det er bare en liten stund til Jesus kommer for å frelse sine barn og gi dem udødelighet ... Gravene skal åpnes, og de døde skal komme frem og stemme i seiersropet: ‘Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?’ Våre kjære som sover i Jesus,
skal komme frem iført udødelighet.” – Counsels on Stewardship, side 350.

Spørsmål til drøftelse

1. Tenk på den store konflikten. Hvordan utspiller den seg i verden? Og i ditt liv?
Den er reell, ikke sant? Faktisk er den mer virkelig enn mange tror, for de ser
ikke for seg en bokstavelig djevel. Hvorfor er det så viktig å vite at den store
konflikten er en realitet for å kunne forstå verdens tilstand? Hvorfor gir det så
mye trøst å forstå hvordan striden vil ende?
2. Profetier kan virke forstyrrende hvis vi prøver å gå lenger enn det som er
åpenbart. Har ikke menighetsmedlemmer ofte kommet i vanskeligheter når
de har forutsagt hendelser som ikke skjedde eller trodd på spådommer som
ikke gikk i oppfyllelse? Hvordan kan vi beskytte oss mot slike feller?
3. Se over Åp 14,9–11 og spørsmålet om dem som tilber dyret og dets bilde uten
å ha hvile. Mon tro hva det betyr?
4. Et omstridt tema i menigheten er hvilken rolle vi har eller ikke har når det
gjelder tidspunktet for Kristi gjenkomst. Uansett hva man mener om dette:
Hvorfor er det viktig at vi deltar aktivt med å spre budskapet om hans gjenkomst til verden?
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13. SABBAT: EN SMULE SANNHET
Niang Muang (21)

D

et var lunsjpause. Niang sto og snakket med andre studentkolportører om deres opplevelser, da hun så en kvinne som pakket handleposene i bilen sin. Niang gikk bort til henne og
smilte. “He, jeg heter Niang. Jeg er student og selger bøker, så jeg kan studere videre. I sommer
prøver vi å fremme familiens verdier og hjelpe lokalsamfunnet.”
Niang fant frem en bok om naturlig bruk av planter. Kvinnen kikket på omslaget. Niang fant
frem en kokebok. “Liker du å lage mat?” sa hun.
Så viste hun henne Veien til Kristus. Kvinnen så ut til å like alle tre bøkene. “Men jeg har ikke
med sjekkheftet og jeg mangler kontanter.” “Vi tar også kort hvis det passer bedre,” sa Niang.
“Jeg vil helst ikke bruke bankkortet, for min mann ville ikke like det,” sa kvinnen.
Men hun ble stående med bøkene og ville liksom ikke gi dem tilbake, heller. Niang fant frem
flere andre bøker, også Slektenes håp og Mot historiens klimaks.
“Det er så gode bøker, alt sammen,” sa kvinnen. Hun klarte ikke riktig å velge. “Nei, vet du
hva? Jeg tar alle.” Hun het Cindy og betalte med bankkortet.
Etterpå spurte Niang om hun fikk be for henne. “Ja, gjerne,” sa Cindy.
Niang ba: “Kjære Far, takk for en ny dag og for at jeg fikk treffe Cindy. Tilgi oss for våre
synder og nederlag. Takk for at Cindy og familien hennes er spart for alt som skjer akkurat nå. Gi
dem fred midt i alt de opplever. Omslutt dem med din kjærlighet. Hvis Cindy har noen bønneønsker hun bærer på, så hør dem nå. Hjelp henne finne håp og tillit i deg. I Jesu navn, Amen.”
Cindy strålte av glede. Hun sa at hennes familie hadde det hardt etter sykdom og død. Hun
søkte større mening i livet og ville lære mer om Gud.
Kort etter fikk Niang stillet sin fysiske sult mens hun spiste lunsj sammen med de andre
studentkolportørene. Hennes bønn var at Cindy ville få sin åndelige sult mettet med sannheten i
bøkene.
Takk for ditt offer i 2011 som gjorde at flyktningbarn som Niang
FREMTIDIGE PROSJEKTER:
Livsstilssenter i Ulanbaatar
kunne få gå på adventistskoler i Nord-Amerika. Niangs familie kom fra
i Mongolia
Myanmar, og hun har gått på adventistskoler siden syvende klasse. Nå
Omsorgssenter for imavslutter hun studiene og vil bli tannlegemisjonær.
migrantbarn i Ansan i
En del av offeret i dag vil hjelpe flyktningbarn å få gå på advenSør-Korea
tistskoler. Offeret vil også bidra til bygging av hus for misjonærer ved
Yeongnam Mission Center i
adventistenes skole i Palau i Stillehavet, fullføring av andre del av et
Daegu, Sør-Korea
flerfunksjonsbygg ved Holbrook Indian School i Arizona og åpne en
Tre innflytelsessentre i Taisenterbygning med adventistkirke i Igloolik langt nord i Canada. Takk
pei, Tainanh og Kaohsiung
for ditt offer.
i Taiwan
Offeret tas opp.
Du finner bilder på Facebook: bit.ly/fb-mq
Bibelstudier juli – september 2021
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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 gjennom en samarbeidsavtale.
Vår visjon er å skape gode læringsarenaer for troen og livet.
Formålet er A) å fremme og styrke livslang læring i medlemsorganisasjonenes 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 arbeidsliv 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 ressurspersoner, gi pedagogisk veiledning, være en pådriver for utvikling av studiemateriell
og pedagogiske arbeidsformer og drive interessepolitisk arbeid overfor myndighetene 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 2021
		
Januar

DATO

2
9
		
16
		
23
		
30
Februar
6
		
13
		
20
27
Mars
6
		
13
		
20
27
April
3
		
10
		
17
		
24
Mai
1
		
8
		
15
		
22
29
Juni
5
		
12
		
19
		
26
Juli
3
		
10
		
17
		
24
		
31
August
7
		
14
		
21
28
September 4
		
11
		
18
		
25
Oktober
2
		
9
		
16
		
23
30
November 6
		
13
		
20
27
Desember
4
		
11
		
18
		
25

OSLO KRISTIANSAND BERGEN
15.24
15.37
15.52
16.09
16.26
16.45
17.03
17.21
17.39
17.57
18.14
18.31
18.48
20.05*
20.22
20.40
20.57
21.14
21.31
21.48
22.04
22.18
22.30
22.38
22.43
22.43
22.39
22.30
22.19
22.05
21.48
21.31
21.12
20.52
20.31
20.10
19.49
19.28
19.07
18.46
18.25
18.05
17.45
17.26
16.08*
15.52
15.37
15.25
15.16
15.11
15.11
15.14

15.50
16.01
16.15
16.30
16.47
17.04
17.20
17.37
17.54
18.10
18.26
18.42
18.58
20.13*
20.29
20.45
21.01
21.17
21.32
21.47
22.01
22.14
22.24
22.32
22.36
22.36
22.33
22.26
22.15
22.03
21.48
21.32
21.15
20.56
20.37
20.18
19.58
19.38
19.18
18.58
18.39
18.20
18.01
17.44
16.27*
16.12
15.59
15.49
15.41
15.37
15.37
15.41

15.42
15.54
16.10
16.27
16.45
17.04
17.23
17.42
18.00
18.18
18.36
18.53
19.11
20.28*
20.45
21.03
21.21
21.39
21.56
22.13
22.30
22.44
22.57
23.06
23.10
23.10
23.06
22.57
22.45
22.30
22.13
21.55
21.36
21.15
20.54
20.33
20.12
19.50
19.28
19.07
18.46
18.25
18.05
17.45
16.27*
16.10
15.55
15.43
15.34
15.28
15.28
15.31

TRONDHEIM BODØ
14.47
15.03
15.22
15.43
16.05
16.27
16.49
17.11
17.32
17.53
18.14
18.34
18.54
20.14*
20.34
20.55
21.16
21.37
21.59
22.20
22.41
23.01
23.18
23.31
23.37
23.36
23.28
23.15
22.58
22.39
22.17
21.55
21.32
21.08
20.45
20.20
19.56
19.32
19.08
18.44
18.20
17.56
17.33
17.11
15.49*
15.29
15.10
14.54
14.41
14.33
14.30
14.34

13.06
13.38
14.11
14.43
15.13
15.43
16.11
16.38
17.04
17.30
17.55
18.19
18.44
20.08*
20.33
20.59
21.26
21.55
22.25
22.58
23.36
00.21
–
–
–
–
–
–
00.09
23.22
22.48
22.16
21.45
21.15
20.46
20.17
19.48
19.20
18.51
18.23
17.55
17.27
16.59
16.31
15.03*
14.35
14.07
13.40
13.13
12.47
12.27
12.32

HARSTAD TROMSØ HAMMERFEST
–
12.05
13.24
14.08
14.45
15.19
15.51
16.21
16.50
17.18
17.45
18.11
18.38
20.05*
20.32
21.01
21.31
22.04
22.41
23.26
–
–
–
–
–
–
–
–
–
23.58
23.07
22.28
21.52
21.19
20.46
20.15
19.44
19.13
18.42
18.12
17.42
17.11
16.41
16.10
14.38*
14.05
13.30
12.48
–
–
–
–

–
–
12.38
13.39
14.22
15.00
15.34
16.06
16.36
17.06
17.34
18.02
18.30
19.58*
20.27
20.58
21.31
22.07
22.49
23.50
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
23.19
22.32
21.52
21.16
20.42
20.09
19.36
19.04
18.33
18.01
17.29
16.57
16.25
15.52
14.17*
13.41
12.58
–
–
–
–
–

Solnedgangstabellen er basert på følgende nettside:
https://www.timeanddate.no/astronomi/sol/norge/
*Tabellen tar hensyn til sommertid mellom 28. mars og 31. oktober

–
–
–
12.47
13.44
14.27
15.05
15.40
16.13
16.44
17.14
17.44
18.13
19.43*
20.15
20.48
21.24
22.05
22.58
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
23.38
22.33
21.47
21.08
20.31
19.55
19.21
18.47
18.14
17.40
17.07
16.33
15.58
15.22
13.44*
13.00
11.58
–
–
–
–
–

BIBELSTUDIEMATERIELL
FOR BARN OG TENÅRINGER
Vi minner om at det er mye fint bibelstudiemateriell tilgjengelig for
barn og tenåringer.
GraceLink-materialet finnes i følgende aldersgrupper på norsk,
både som elevhefte og lærerhefte:
Minsten, 0–2 år
I 2021 brukes årgang B
Smårollingene, 3–5 år
I 2021 brukes årgang B
Miniorene, 6–9 år
I 2021 brukes årgang B
Power Points, 10–13 år
I 2021 brukes årgang B
Real Time Faith, 14–16 år
I 2021 brukes årgang B
Lærerheftet er på engelsk.

Ta kontakt med
Norsk Bokforlag
for bestilling på
ordre@norskbokforlag.no
eller til ordrekontoret
på tlf. 32161560.

BIBELSTUDIER FREMOVER

4. KVARTAL 2021
Tema: 5. Mosebok
I 2 Kong 22,11 leser vi følgende: «Da Josjia hørte det som stod i bokrullen
flerret han klærne sine». Videre i fortellingen leser vi om at ble en reform på
grunn av det som hadde blitt lest. Antakeligvis var det 5. Mosebok som gjorde
så sterkt inntrykk. Den ble kalt for paktens bok og inneholder Moses’ historieformidling til folket før de skulle inn i det lovede land.
Studiet følger temaer i 5. Mosebok dette kvartalet som den evige pakten, lov
og nåde, hva det betyr å elske Gud og sin neste og selvfølgelig også Guds
kjærlighet.
1. studium: Innledning til 5. Mosebok
Minnevers: 1 Joh 4,8
Bibeltekster: Jes 14,12-14; Esek 28,12-17; 1 Mos 3,1-7; Apg 7,20-36;
2 Mos 19,4-8
2. studium: Moses’ historieundervisning
Minnevers: 1 Kor 10,3.4
Bibeltekster: 5 Mos 1-3; 2 Mos 32,29-32; 4 Mos 14; Ef 3,10; 1 Mos 15,1-16;
Joh 14,9
1. KVARTAL 2022
Tema: Brevet til hebreerne
2. KVARTAL 2022
Tema: 1. Mosebok
Endringer kan forekomme.

TIPS OG RESSURSER TIL BIBELSTUDIELEDEREN

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

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 menighet 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!

600
391
740
504
458
446
713
1149
585
22

5608

SUM

MENIGHETER

Atlantic Union
Canada
Columbia Union
Lake Union
Mid-America Union
North Pacific Union
Pacific Union
Southern Union
Southwestern Union
Guam-Mikronesia

UNION

865

76
80
101
56
64
61
91
211
110
15

GRUPPER

1 250 794

125 629
72 289
145 394
88 475
64 589
102 354
222 741
301 359
122 159
5805

MEDLEMMER
917
000
829
364
972
897
558
135
329
000
367 050 001

186
419
190
797
957
125
601
182
174
414

FOLKETALL
35
37
52
35
27
15
54
66
42

• Husvære til ansatte,
Palau School, Palau
• Andre fase av flerfunksjonsbygg, Holbrook
Indian School, USA
• Kirker og stipender for
flyktninger, Canada og
USA
• Kirke og livsstilssenter,
Igloolik, Canada

PROSJEKTER:

DEN NORDAMERIKANSKE DIVISJON
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