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UTARBEIDELSE
Utarbeidelsen av bibelstudiene ledes av en komité med medlemmer fra verdensfeltet. 
Komiteens medlemmer er rådgivende redaktører, og de studiene som utgis hvert kvar-
tal, gjenspeiler komiteens synspunkter og representerer ikke bare eller nødvendigvis 
forfatterens hensikter.

HENVISNINGER
Der forfatternavn ikke er oppgitt, men bare tittelen på en bok eller en artikkel, er 
henvisningen til en av Ellen G. Whites skrifter. Der en norsk oversettelse forelig-
ger, er henvisningen til denne, men i parentes står også henvisningen til den engelske 
originalen, med standard forkortelse for tittelen, for eksempel: AA står for Acts of the 
Apostles.

BIBELOVERSETTELSER
Det norske bibelselskaps oversettelse av 2011 er brukt der ikke annet er nevnt. Der 
det har vært ønskelig med en mer konkordant (bokstavtro) oversettelse, har vi brukt 
Bibelen Den hellige skrift, utgitt av Norsk Bibel A/S (forkortet NBK).



Bibelen for alle

Det er mye god litteratur som gir oss visdom og selvinnsikt, men vi tror at 
Bibelen er mer enn en god bok, for den er inspirert av Gud. Samtidig som 
Skriften er skrevet til meg personlig, blir den enda bedre hvis vi leser den 
sammen med andre. I Adventistkirken innbyr vi derfor til bibelstudium hver 
sabbat, før gudstjenesten. Hvert år tar vi utgangspunkt i fire forskjellige temaer. 
Hvert tema går over tolv eller tretten sabbater, og det blir utarbeidet studiehef-
ter om det aktuelle temaet. Dette er et slikt hefte. Du er hjertelig velkommen. 
Kanskje kan du hjelpe andre til å forstå Guds ord klarere?

Vi tar også tid til bønn, for Bibelen gir oss mer enn kunnskap. Den er en dyna-
misk bok som også kan forandre vår livsstil, slik at vi blir litt mer lik Jesus. 
Jeg kan så å si ”skrive” meg inn i bibelfortellingene, de er ikke død historie. 
Teksten er gyldig hver eneste dag i mitt liv.

Jesus sier at vi får når vi gir. De som deltar i bibelstudiet får derfor anledning 
til å gi en frivillig gave, og på denne måten bidra til at våre naboer under alle 
himmelstrøk får et bedre liv, fysisk og åndelig. Etter ukens studium er det en 
såkalt misjonslesning for hver uke. Når vi hører om hva Gud kan gjøre gjennom 
alminnelige mennesker, er det sjanse for at vi blir inspirert til større generøsitet. 

Det er Adventistkirkens ønske at du ved å delta, får et fellesskap som hjelper 
deg til å være en Jesu disippel. 

Velkommen!

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med sabbatsskoleavdelingen i 
Adventistkirken. Du kan skrive til nina.myrdal@adventist.no



REDAK TØRENS FORORD

Paktsboken: Femte Mosebok

Dette er historien: Mens kong Josjia var konge i Jerusalem (640-609 f.Kr.) ble det 
funnet en bok i templet, og den ble lest for kongen. «Da Josjia hørte det som sto i bok-
rullen, flerret han klærne sine» (2 Kong 22,11). Hvorfor? Fordi han og folket hans ikke 
fulgte det som sto i boken. 

Ut fra denne «paktsboken» (2 Kong 23,2) startet Josjia en reformasjon. Vi kan lese 
om den i 2 Kong 23.

Hvilken bok hadde så stor innvirkning på kongen og folket? Man tror det var 5. 
Mosebok, som vi studerer dette kvartalet.

Den femte og siste av de fem Mosebøkene kan oppsummeres slik: 
Etter å ha forlatt Egypt og inngått pakten med Gud på Sinai, vandret israelittene 

omkring i ørkenen i 40 år i stedet for å dra direkte til Kanaan. Da de 40 årene var over 
og de endelig skulle krysse Jordan, holdt Moses en serie taler for dem. Budskapet var: 
Dere er i ferd med å gå inn i løftets land. Endelig. Ikke glem hva Herren har gjort for 
dere, og ikke glem det han ber dere om nå: å elske ham av hele ditt hjerte og hele din 
sjel og åpenbare denne kjærligheten i lydighet mot alle hans bud i tråd med pakten. 

For å understreke paktens betydning, gjentok Moses de ti bud for folket, grunnlag-
et for deres forpliktelser i pakten som Herren først hadde inngått med fedrene og nå 
gjorde med dem – på grensen til Kanaan. 

Derfor spør vi: Er det paralleller mellom det israelittene sto overfor på grensen til 
løftets land og det vi møter i dag, også på grensen til løftets land? 

Derfor har vi gitt temaet for dette kvartalet tittelen Sannheten for vår tid i Femte 
Mosebok. Og det er det vi skal se på: sannhetsbudskaper fra Guds ord til hans pakts-
folk. 

Vi vil studere emner fra 5 Mos og dekke temaer som den evige pakt, lov og nåde, 
hva det vil si å elske Gud og sin neste, og hvordan 5 Mos viser oss Guds kjærlighet, 
som kom klarest til uttrykk i Jesu død og oppstandelse.

Det er stor avstand mellom oss og menigheten i villmarken, både i tid og kultur. 
Men kanskje har vi mer felles med dem enn det som skiller oss. For eksempel: Kunne 
ikke dette ha vært sagt til oss også?

«Se, jeg har lært dere forskrifter og lover, slik Herren min Gud har pålagt meg, for 
at dere skal leve etter dem i det landet dere går inn i for å legge under dere. Dere skal 
holde dem og leve etter dem! For da vil de andre folkene se deres klokskap og forstand. 
Når de hører om alle disse forskriftene, vil de si: ‘Så klokt og forstandig det er, dette 
store folket!’ » (5 Mos 4,5.6).



Legg merke til at det ikke var lovene i seg selv som gjorde dem «kloke og forstan-
dige» blant folkene, men deres lydighet mot disse lovene. Det er da et budskap til oss. 
Bare et av mange, som vi skal se.

 

Clifford R. Goldstein er redaktør av Bibelstudiene og har skrevet Baptizing the Devil: Evolution and the 
Seduction of Christianity. 
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12 portretter av Jesus
Av Harald Giesebrecht

Boken inneholder 12 portretter av 
Jesus, tolv vinklinger på hva livet 
hans utrettet, tolv perspektiver på hva 
det han utrettet betydde den gang og 
fremdeles kan bety for oss!
Takket være arkeologi, nye skrifter, 
samt nye tilnærminger til eksisterende 
materiale har vi i dag kunnskap om 
livet og troen i Israel på Jesu tid som 
kristne ikke har hatt tilgang til siden 
apostlenes tid. Forfatteren tar oss med 
på sin egen begeistrede gjenoppdagelse 
av evangeliene og av evangeliet Jesus 
forkynte!



Ønsker du å lære mer om temaet dette kvartalet har vi følg ende tilleggs-
materiale som du kan få kjøpt på engelsk:
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E. G. White Notes
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Studium 1

Innledning til 5 Mos

2. oktober
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Bakgrunnsstoff
Jes 14,12–14; Esek 28,12–17; 1 Mos 3,1–7; 1 Mos 12,1–3; Apg 7,20–36; 2 Mos 19,4–8.

Minnevers
Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet (1 Joh 4,8).

5. Mosebok oppsto ikke i et vakuum. Som alt i livet eksisterer boken i en sammen-
heng, og som med alt i livet, er denne sammenhengen viktig når vi skal forstå hva 
boken betyr og hva formålet med den er. 

Mye historie gikk forut – en historie som ikke bare forklarte omstendighetene, 
men verden og miljøet som skapte konteksten. Det er vanskelig å forstå en vindus-
visker uten bilen som sammenheng, og det ville være vanskelig å forstå 5 Mos uten 
sammenhengen boken oppsto i.

Noen hadde lest Leo Tolstojs Krig og fred – omtrent 1500 sider på bare tre dager. 
På spørsmål om hva boken handlet om, svarte leseren: «Den handler om Russland.»

Å dekke flere tusen års historie i ett studium før vi kommer til 5 Mos, er å gjøre 
noe av det samme. Men ved å se på høydepunktene kan vi få den sammenhengen 
som er nødvendig for å forstå boken, som er så rik på «sannhet for vår tid».
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Studium 1  /  2. oktober Søndag

KJÆRLIGHET, Å VÆRE ELSKET 

1 Joh 4,8 sier at «Gud er kjærlighet.» Det er tre enkle ord, men tanken bak dem er 
så dyp at vi knapt fatter hva de innebærer. De sier ikke at Gud elsker, eller at Gud 
åpenbarer kjærlighet, eller at Gud er en åpenbaring av kjærligheten, men at Gud er 
kjærlighet. Er kjærlighet – som om kjærlighet er essensen av Gud. Som mennesker 
med begrensede ressurser å forstå virkeligheten med, kan vi ikke fullt ut fatte hva 
«Gud er kjærlighet» betyr.

Men vi kan forstå nok til å vite at det er godt nytt. Hvis det i stedet hadde stått 
«Gud er hat» eller «Gud er hevngjerrig» eller «Gud er likegyldig,» kunne denne 
åpenbaringen om ham ha gjort oss urolige.

Og sannheten at «Gud er kjærlighet» hjelper oss å forstå at hans styre gjenspeiler 
denne kjærligheten. Kjærlighet gjennomsyrer kosmos. Gud elsker oss, og vi skal 
også elske Gud (se 5 Mos 6,5; Mark 12,30). 

Men kjærligheten må være uten forbehold for å være kjærlighet. Gud kan ikke 
tvinge kjærligheten, for da er det ikke kjærlighet. Så da Gud skapte fornuftsvesener i 
himmelen og på jorden med evnen til å elske, var det fare for at de ikke ville gjen-
gjelde hans kjærlighet. Noen gjorde det ikke – og den store konflikten begynte.

Hvorfor gir disse tekstene bare mening i lys av den frihet og risiko som er forbundet 
med kjærlighet? (Jes 14,12–14; Esek 28,12–17; Åp 12,7).

Esek 28,15 viser at selv om engelen Lucifer var et fullkomment vesen skapt av en 
fullkommen Gud, ble det funnet urett hos ham. Ikke fordi han var skapt med slik 
urett i seg. Lucifer ble skapt med evnen til å elske, men han hadde moralsk frihet, og 
til tross for alt han hadde fått, ønsket han mer. Det ene førte til det andre, til det ble 
krig i himmelen. 

Noen steder kan du kjøpe robothunder, som gjør som du sier, aldri griser til 
teppet og ikke tygger på møblene. Men kan du få et meningsfylt forhold til 
denne «hunden»? Så hvorfor ville Gud ha vesener som kunne gjengjelde hans 
kjærlighet?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Mandag Studium 1  /  2. oktober

SYNDEFALLET OG SYNDFLODEN

De fleste har hørt at et eple falt i hodet på Isaac Newton, og så oppdaget han tyngde-
kraften. Det viktige er ikke om et eple virkelig falt i hodet på ham. Nei, det er at 
Newton hadde innsikt til å forstå at den samme kraften som slapp eplet (tyngde
kraften), også holdt månen i bane rundt jorden og jorden i bane rundt solen, og så 
videre. 

Dette var viktig fordi folk i årtusener hadde trodd at lovene som styrte himmel-
legemene, var forskjellige fra lovene som styrte jorden. Newton viste at det var feil.

Og selv om Newtons bidrag gjaldt naturlovene, gjelder det samme prinsippet 
moralloven. Den samme kjærlighetens iboende frihet som førte til Lucifers fall i 
himmelen, førte også til menneskets fall på jorden.

Les 1 Mos 2,16.17 og 1 Mos 3,1–7. Disse versene er om fullkomne mennesker i et 
fullkomment miljø og skapt av en fullkommen Gud. Hvordan åpenbarer de sannhe-
ten om kjærlighetens iboende frihet? 

Etter syndefallet gikk det fra vondt til verre, til Gud så at «alt de ville og planla i sitt 
hjerte, var ondt, dagen lang» (1 Mos 6,5). Til slutt ble det så ille at Gud ødela verden 
med en syndflod – og vi fikk en slags ny skapelse. Men historien om Babelstårnet 
(1 Mos 11,1–9) viser at menneskene fortsatt ville trosse Gud. «Da tårnet var delvis 
ferdig, ble en del av det tatt i bruk som bosted for konstruktørene. Andre deler ble 
innredet og utsmykket og deretter innviet til avgudene. Folket frydet seg over sin 
fremgang. De priste sine guder av gull og sølv og satte seg opp mot himmelens og 
jordens hersker.» – Alfa og Omega, bind 1, side 99 [PP 119]. I tillegg til å forvirre 
språket deres, spredte Gud dem ut over jorden.

Tenk over hva du tenker gjennom dagen. Hva sier det om ditt eget hjerte?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TirsdagStudium 1  /  2. oktober

ABRAMS KALL

Abram (senere Abraham) dukker først opp i slektstavlen i 1 Mos 11, rett etter omta-
len av Babel.

Les 1 Mos 12,1–3, Guds kall til Abram. Hvordan forstår vi i dag det Gud lovet å 
gjøre gjennom Abram, når vi ser tilbake på korset og evangeliets utbredelse?

Lenge etter dette viste Paulus til Abrahams kall da han avslørte kjetteriet blant 
galaterne. Han skrev at det var et uttrykk for det Gud alltid hadde ønsket: å gi verden 
evangeliet. «Så forstår dere at det er de som tror, som er Abrahams barn. Skriften 
forutså at Gud ville rettferdiggjøre hedningene ved tro, og den forkynte på forhånd 
dette gode budskapet til Abraham: I deg skal alle folkeslag velsignes. Derfor blir de 
som tror, velsignet sammen med den troende Abraham» (Gal 3,7–9).

Abrahams kall står i 1 Mos 12. Mye av boken handler om hans etterkommere, 
som gjorde store feil og skapte den ene skakkjørte familien etter den andre. Men 
gjennom dem skulle løftet likevel til slutt bli oppfylt og nå et viktig punkt da Moses 
ble kalt.

Les Apg 7,20–36, der Stefanus skildrer Moses og utgangen fra Egypt. Hvordan 
passer dette med Guds opprinnelige løfte til Abraham? 

I en verden preget av uvitenhet, vranglære og mangel på kunnskap om sannheten 
(ikke så ulikt vår tid?) kalte Herren sitt folk ut av Egypt. Han ville ikke bare bevare 
kunnskapen om sannheten, om ham, Jahve, og frelsesplanen, men også spre kunn-
skapen til resten av verden.

Hvordan ser vi adventister oss selv i forhold til resten av verden? Hvilke parallel-
ler er det mellom oss og det gamle Israel? Og hvilket ansvar legger dette på hver 
enkelt av oss? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Onsdag Studium 1  /  2. oktober

SINAI-PAKTEN

Utgangen med alt den innebar, fra blodet på dørstolpen i Egypt til dramaet ved 
Rødehavet, var litt av en opplevelse! Det må ha gjort inntrykk på dem som gjen-
nomlevde alt. (Og Gud vil dømme dem rettferdig, de som døde, fra de førstefødte i 
Egypt til soldatene på havets bunn.) «Dere har sett hva jeg gjorde med egypterne, og 
hvordan jeg løftet dere på ørnevinger og bar dere hit til meg» (2 Mos 19,4).

Hvorfor gjennomførte Herren denne redningsaksjonen ved å ta et folk ut av et an-
net folk, eller, som Moses uttrykte det: «Eller har noen gud prøvd å komme og hente 
seg et folk ut fra et annet folk, ved prøvelser og tegn, ved under og krig, med sterk 
hånd og utstrakt arm og store, skremmende gjerninger? Alt dette så du at Herren 
deres Gud gjorde for dere i Egypt» (5 Mos 4,34). 

Les 2 Mos 19,4–8. Hvorfor kalte Herren folket ut av Egypt?

Så enkelt var det! Gud kalte dem ut, etterkommerne av Abraham, Isak og Jakob. Og 
med dem opprettet han sin pakt, og de skulle være «min dyrebare eiendom framfor 
alle andre folk; for hele jorden er min» (2 Mos 19,5). Dette forholdet var viktig for 
pakten.

Men tanken om en «dyrebar eiendom» (segullah) kunne lett misforstås (og slik 
ble det). Folket var ikke noe spesielt, hellig og rettferdig i seg selv. Utvelgelsen skyld-
tes Guds nåde og sannhetene han hadde gitt dem – sannheter som de skulle leve 
etter, og som de som et «kongelig presteskap» skulle spre til verden.

Gud ga dem da også noen av bestemmelsene i pakten, deres del av avtalen, for 
å si det slik, de ti bud (2 Mos 20), og så ble pakten stadfestet. Etter at Moses hadde 
stenket blodet fra offerdyrene over det nye alteret, «tok han paktsboken og leste den 
høyt for folket». Igjen sa folket at de ville rette seg etter den. 

«Da Moses hadde kunngjort for hele folket alle budene som står i loven, tok han 
blodet ... og stenket både på bokrullen og på hele folket og sa: Dette er paktens 
blod; denne pakten har Gud fastsatt for dere» (Hebr 9,19.20). Hva betyr blodet, 
og hvorfor er det så viktig, også for oss? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TorsdagStudium 1  /  2. oktober

FRAFALL OG STRAFF

«Alt det Herren har sagt, vil vi gjøre.» (2 Mos 19,8; se også 2 Mos 24,3; 2 Mos 
24,7). Folket mente det sikkert hver gang de lovte dette, men deres handlinger motsa 
deres ord gang på gang. Selv om de var det utvalgte folket og frivillig hadde inngått 
pakten med Herren, holdt de ikke sin del av avtalen. 

Hva var det springende punkt for Israel når det gjaldt pakten? (2 Mos 19,4.5).

Kallet om å adlyde Gud, å holde hans lov, var ikke mer lovtrelldom da enn nå (se 
Matt 7,24–27; Joh 14,15; Jak 2,20; Rom 6,11.12), men like fullt holdt ikke israelittene 
sin del av avtalen. 

De falt fra allerede ved Sinaifjellet (se 2 Mos 32,1–6). Utroskap var mer regelen 
enn unntaket, og i stedet for å gå inn i løftets land, gikk de rundt i ørkenen i 40 år. 

Les 4 Mos 14,28–35. Hvordan ble folket straffet da de ikke ville stole på det Gud 
hadde bedt dem om å gjøre?

Både da og nå skyldes ulydighet ikke bare direkte opprør, men mangel på tillit til det 
Gud har sagt. Det som gjorde synden enda mer avskyelig, var at alle disse mennes-
kene hadde «sett min herlighet og sett de tegnene jeg gjorde i Egypt og i ørkenen, og 
som likevel har satt meg på prøve for tiende gang» (4 Mos 14,22). Til tross for alt de 
hadde sett og opplevd, ville de likevel ikke adlyde Herren og innta landet, enda han 
hadde lovt at de ville klare det (4 Mos 13–14).

Tenk på det faktum at ulydighet ofte kommer av mangel på tillit til Guds ord til 
oss. Hvorfor er dette sant, og hvordan kan vi lære å stole mer på Gud?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

Du finner en dyp og gjennomtenkt studie av den store konflikten ut fra tanken om 
Gud som kjærlighet i John Peckhams Theodicy of Love: Cosmic Conflict and the 
Problem of Evil (Grand Rapids, 2018). 

«Kort sagt hevder jeg at Guds kjærlighet (riktig forstått) står i sentrum for en 
kosmisk diskusjon og at Guds forpliktelse på kjærligheten er en moralsk tilstrekkelig 
grunn til at Gud tillater det onde, med viktige konsekvenser for forståelsen av Guds 
forsyn slik det opptrer innenfor det jeg kalle paktsregler.» – John C. Peckham, Theo-
dicy of Love: Cosmic Conflict and the Problem of Evil (Grand Rapids , 2018), side 4.

«Bestemmelsen om at Israel ikke skulle komme inn i Kanaan på førti år, var 
en bitter skuffelse for Moses og Aron, Kaleb og Josva. Likevel aksepterte de Guds 
avgjørelse uten å mukke. Men de som hadde klaget over Guds handlemåte og gitt 
uttrykk for at de ville dra tilbake til Egypt, gråt og sørget fordi de gikk glipp av 
de velsignelsene de hadde ringeaktet. Tidligere klaget de uten grunn. Nå hadde 
de virkelig noe å gråte for. Hvis de hadde sørget over sin synd da de ble gjort 
oppmerksom på den, ville denne dommen aldri ha blitt uttalt over dem. Men nå 
sørget de over straffen. Sorgen var ikke uttrykk for virkelig anger, og derfor ble 
heller ikke dommen omgjort.» – Alfa og Omega, bind 1, side 365 [PP 392].

  Spørsmål til drøftelse
1.  Drøft spørsmålet om fri vilje og kjærlighet. Hvorfor må kjærlighet gis fritt for 

å være kjærlighet? Var kjærligheten verdt det i lys av all lidelsen og ondska-
pen i verden?

2.  Hva er da lovtrelldom når lydighet er så viktig i hele Bibelen? Hva kan for-
vandle et forsøk på å være trofast mot Gud og hans ord og bud til lovtrelldom?

3.  Drøft spørsmålet på slutten av tirsdagsavsnittet om parallellene mellom det 
gamle Israel og adventistkirken. Hva er disse parallellene, og hvorfor angår 
de oss?
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KROK-MANNENS TO MIRAKLER
Erdenebat Budragchaa (59) Mongolia

Jeg var krokmann på byggeprosjekter i Mongolia. En høy kran løftet tingene på plass, og jeg 
tok dem av kroken. En dag var jeg nesten ferdig i fjerde etasje da kroken slo meg ned av mu-

ren. Jeg husker jeg traff bakken. Så besvimte jeg.
Sykehuset var langt borte, så en lege så til meg. Jeg våknet senere på dagen og fikk vite at 

benet var brukket og ryggraden skadet. «Vi kan ikke få deg til sykehus på grunn av skadene,» sa 
legen. 

Mongolia var ikke så høyt utviklet den gang som nå og manglet godt medisinsk utstyr. Legen 
sa bare at ryggen var brukket. Jeg lå til sengs i to år og kunne ikke røre meg. Imens begynte mine 
åtte barn å gå på møter som noen fremmede holdt. Nå vet jeg at de ba for meg. Jeg ble bra veldig 
fort. 

Jeg ble sterkere og begynte å få fysioterapi. Jeg fikk tau og vekter over sengen og begynte å 
trene. Barnas bønner hjalp. Snart humpet jeg rundt med en stokk. Barna mine var aktive i Adven-
tistkirken og likte å synge der. Jeg likte det også. Etter som jeg lærte mer, sluttet jeg å drikke. Min 
kone og jeg ble døpt og tatt opp i Adventistkirken. 

Flere år etter at jeg kunne gå igjen, fikk jeg smerter i begge beina. Jeg ble redd for å bli lam 
igjen. Legen undersøkte meg og ble alvorlig. «Du må opereres, men det er risikabelt,» sa han. Fa-
milien måtte underskrive på at de ikke ville holde sykehuset ansvarlig hvis operasjonen gikk galt. 

Vi ba mye. Pastoren ba for meg. Jeg tror det var derfor operasjonen gikk godt. Jeg fikk komme 
hjem etter en uke.

I dag har jeg det fint. Hele familien er kristne, og jeg innbyr mine venner til kirken også. Noen 
har kommet, men ingen har tatt imot Jesus ennå. Det bekymrer meg ikke, for Gud kan nå dem. 
Han nådde meg i sykesengen. Jeg skal bare innby dem, det er opp til Den hellige ånd å overbe-
vise. I det siste har jeg innbudt flere venner, og jeg håper de kommer.

Bilder på Facebook: bit.ly/fb-mq.
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Bakgrunnsstoff
5 Mos 1–3; 2 Mos 32,29–32; 4 Mos 14; Ef 3,10; 1 Mos 15,1–16; Joh 14,9.

Minnevers
Og alle spiste de den samme åndelige mat og drakk den samme åndelige 
drikk. For de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og denne klippen 
var Kristus (1 Kor 10,3.4).

Dette er de ord som Moses talte» (5 Mos 1,1). Slik begynner 5 Mos. Og selv om 
Moses dominerer boken, fra de innledende ordene til sin død i Moab (5 Mos 34,5), 
handler 5 Mos (som hele Bibelen) egentlig om Herren Jesus. For det er han som har 
skapt oss (1 Mos 1, 2; Joh 1,1–3), opprettholder oss (Kol 1,15–17; Hebr 1,3) og frelser 
oss (Jes 41,14; Tit 2,14). Og 5 Mos viser hvordan Herren fortsatte å skape, opprett-
holde og frelse sitt folk den gang.

Da israelittene endelig skal til å gå inn i Kanaan, gir Moses dem en historietime 
med et tema som gjentas gjennom hele Bibelen: Husk hva Herren har gjort for dere 
før. 

Denne formaningen bør bety noe for oss som står på grensen til et bedre land: 
«Når jeg ser tilbake på tiden som er gått der jeg har vært med på hvert trinn mot 
der vi står i dag, ... fylles jeg med forbauselse og med tillit til Kristus som leder. Vi 
trenger ikke å frykte fremtiden hvis vi bare husker hvordan Herren har ledet oss og 
undervist oss i tidligere tider.» – Life Sketches, side 196.
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MOSES’ TJENESTE 

Man merker Moses gjennom hele Bibelen. Og selv om han ikke er nevnt før i 2 Mos 
2,2, hadde han skrevet 1 Mos, historien om hvem vi er, hvordan vi ble til, hvorfor 
verden er som den er og hvorfor vi likevel kan ha håp. Skapelsen, syndefallet, frel-
sesløftet, syndfloden, Abraham, evangeliet – alt har sin rot i 1 Mos, og forfatteren 
var Moses. Det er vanskelig å måle den innflytelsen dette ene mennesket har hatt. 
Han var ikke feilfri, men var likevel i stand til å arbeide for Gud fordi han elsket ham 
og ville tjene ham.

Les 2 Mos 32,29–32, samtalen mellom Herren og Moses etter synden med gullkal-
ven. Hva sier dette om Moses, og hvorfor Gud kunne bruke ham selv om han hadde 
sine feil?

Moses hadde ikke noe med synden å gjøre, men han gikk i forbønn for det syndige 
folket og var villig til å ofre sin sjel for dem. Når han ber Gud om å tilgi syndene 
deres (2 Mos 32,32), er verbet egentlig «å bære». Moses – som forsto hvor alvorlig 
synden var og hva som skulle til for å sone for den – ba Gud om å «bære» synden 
deres, for dette er til syvende og sist den eneste måten synd kan tilgis på.

Allerede her har vi altså et uttrykk for stedfortredelse, der Gud selv i Jesu person 
vil bære straffen for vår synd; det er Guds forutbestemte måte å frelse menneskehe-
ten på, hvor han er trofast mot prinsippene i sitt eget styre. 

Senere skrev Peter om Jesus: «På sin egen kropp bar han våre synder opp på treet, 
så vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår ble dere 
helbredet» (1 Pet 2,24).

I historien om Moses og hans reaksjon på deres synd ser vi Moses idet han går i 
forbønn for et syndig folk, et bilde på hva Jesus vil gjøre for oss (se Hebr 7,25).

Villig til å ofre sin sjel for sitt folk? Tenk på hva det innebærer. Hva kan det lære 
oss om hva det virkelig er å elske andre?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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OPPFYLT PROFETI

Til tross for noen av feilene som moderne vitenskap prøver å forkynne som sannhet 
(som at universet oppsto av «absolutt ingenting» eller at alt liv på jorden tilfeldigvis 
oppsto fra enkle kjemikalier), har vitenskapen likevel gitt oss forbløffende innsikt i 
Guds skaperkraft. Den harmonien, balansen og nøyaktigheten som mange sider av 
naturen viser, forbløffer dem som studerer dem.

Og hvis Gud kan være så nøye med fysiske ting, må han også være nøye med 
åndelige ting. Derfor kan vi se mer av Guds utrolige presisjon i de første versene av 
5 Mos.

Les 5 Mos 1,1–6. Hvilken profetisk betydning har det når 5 Mos 1,3 nevner det 
«førtiende året»? 

Hva skjedde etter fiaskoen da Moses sendte spioner fra Kadesj Barnea for å speide ut 
landet og folket avviste kallet om å innta landet? De fikk vite at de ikke ville komme 
inn i løftets land som de hadde håpet. Og hvor lang skulle ventetiden bli? «Slik dere 
utforsket landet i førti dager, skal dere bære skylden deres i førti år, et år for hver 
dag. Dere skal få kjenne min uvilje» (4 Mos 14,34).

5 Mos fortsetter derfor i det førtiende året, akkurat slik Gud hadde sagt. Guds 
profetiske ord er like pålitelig som Gud selv, og de første versene i 5 Mos understre-
ker denne påliteligheten: at Gud vil gjøre det han sier, og han vil gjøre det når han 
sier han vil gjøre det.

Dette er ikke den eneste profetiske tidsperioden som ble oppfylt slik Gud hadde 
forutsagt. I dag kan vi f.eks. se tilbake på Dan 9,24-27 og tidsperioden for Jesus, 
oppfylt akkurat som Gud hadde sagt. Vi ser at «tid og tider og en halv tid» (Dan 
7,25; se også Åp 12,6.14; Åp 13,5) har blitt oppfylt i historien, slik som de 2300 
dagene i Dan 8,14. 

Dessuten har profetiene i Dan 2, 7 og 8, som forutsa verdenshistorien, gitt oss 
bevis for at Gud vet det på forhånd, har kontroll og er pålitelig. 

Gud oppfylte disse tidligere profetiene som forutsagt. Hvorfor bør vi da stole på 
ham når det gjelder det som ennå ligger i fremtiden?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TUSEN GANGER MER TALLRIKE

Etter den lange vandringen i ørkenen sa Moses: «Se, jeg har lagt landet åpent for 
dere. Gå og innta landet som Herren med ed lovet å gi deres fedre, Abraham, Isak og 
Jakob, og etterkommerne deres» (5 Mos 1,8). Men se hva som følger.

Les 5 Mos 1,9–11. Hva er betydningen av dette i lys av at Gud straffet dem for opp-
røret i Kadesj Barnea?

Dette er enda et eksempel på Guds nåde. De ble velsignet, også da de gikk rundt i 
villmarken: «Du sørget for dem i førti år, i ørkenen manglet de ikke noe. Klærne 
deres ble ikke utslitt, og føttene hovnet ikke opp» (Neh 9,21). 
Og Moses ba Gud formere dem tusen ganger mer enn han allerede hadde gjort!

Les 5 Mos 1,12–17. Hva skjedde som en følge av Guds velsignelse, og hva gjorde 
Moses for å takle situasjonen?

Selv når Gud var så mektig til stede, trengte de organisasjon, struktur, et system 
for ansvarlighet. Israel var en qahal, en organisert forsamling (se 5 Mos 31,30), en 
forløper for NTs ekklesia eller kirke (se Matt 16,18). Og selv om hans samtid var en 
annen, var Paulus aldri langt fra sine jødiske røtter, og i 1 Kor 12 skisserer han beho-
vet for mennesker til ulike oppgaver så kroppen kan fungere, akkurat som hos qahal 
i ørkenen. Dagens kirke, som qahal den gang, må være en helhet der hver enkelt 
fyller sin rolle i tråd med sine gaver.

Vi hører iblant folk rakke ned på «organisert» religion (vil de ha «uorganisert» 
religion i stedet?), men Guds ord, og spesielt NT, anerkjenner ikke en uryddig orga-
nisasjon.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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KADESJ BARNEA

Det henger en skygge over første del av 5 Mos, skyggen fra Kadesj Barnea. Denne 
episoden er den umiddelbare bakgrunnen for boken, og det er verdt å se nærmere på 
den. 

Les 4 Mos 14. Hvordan reagerte folket på speidernes rapporter, og hva førte det 
til? (Se også 5 Mos 1,20–46.)

En viktig lærdom finner vi bl.a. i 4 Mos 14.

Les 4 Mos 14,11–20. Moses ber igjen for folket? Hva er viktig i tankegangen om 
hvorfor Gud ikke bør ødelegge dem? 

Tenk på hva Moses sa til Gud. Hvordan tror du det vil ta seg ut for egypterne og de 
andre folkene i området hvis du gjør dette? Husk at det Gud ville gjøre med Israel, 
ikke bare var for Israels skyld, det var også for resten av menneskeheten. Israel 
skulle være et lys for verden, et vitne om Guds kjærlighet og makt og en frelse som 
ikke finnes hos de verdiløse avgudene som disse folkene tilba. 

Men som Moses sa, hva om du utsletter folket? Folkene vil si: «Herren maktet 
ikke å føre dette folket inn i landet som han med ed hadde lovet dem, så han slaktet 
dem ned i ørkenen.» (4 Mos 14,16).

Dette er et tema som går igjen i hele Bibelen: tanken om at Gud skal bli æret i 
sitt folk – at hans storhet og godhet og kjærlighet og kraft skal åpenbares i kirken. 
Det gjør han gjennom sitt folk. Hans folk gjør det ikke alltid enkelt for ham, men til 
syvende og sist vil Gud bli herliggjort gjennom sine handlinger på jorden.

Les Ef 3,10. Hva sier Paulus, og hvordan skjer dette? Hvordan blir Guds «mang-
foldige visdom» åpenbart for verden? Har du og jeg noen rolle i dette? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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AMORITTENES ONDSKAP 

I 5 Mos 2 og 3 gjengir Moses israelsk historie og hvordan de overvant sine fiender. 
Når de var trofaste, ga Gud dem seier også over kjemper (5 Mos 2,11.20; 5 Mos 3,13).
Hva skal vi si om ødeleggelsen av andre folk? Ofte tilbød israelittene først fred med 
folk (5 Mos 20,10.11), men hvis de avslo tilbudet, hendte det at de gikk inn og drepte 
dem, også kvinner og barn. «Herren vår Gud overga ham til oss, og vi slo både ham 
og sønnene hans og hele hæren. På samme tid inntok vi også alle byene hans, slo 
hver by med bann og utryddet alle, både menn, kvinner og barn. Vi lot ingen over-
leve» (5 Mos 2,33.34).

Noen prøver å omgå dette ved å si at historiene ikke er sanne. Men siden vi tror at 
«hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, vei-
ledning og oppdragelse i rettferd» (2 Tim 3,16), er ikke det et argument adventister 
kan bruke. Derfor må vi slite med dette spørsmålet.

Les 1 Mos 15,1–16. Hva sa Gud til Abram, ifølge 1 Mos 15,16, og hvordan kaster 
det lys over dette vanskelige emnet? 

Mange av disse hedenske folkene var sikkert grusomme mennesker som kunne ha 
møtt Guds vrede og straff for lenge siden. Det er riktig nok, og selv om Gud ventet 
tålmodig på at de skulle skikke seg, og de ikke gjorde det, så kommer vi ikke bort 
fra at alle ble drept, også barn. 

Vi vet veldig lite om sammenhengen og kan bare godta det som står og stole på 
Guds godhet, som er åpenbart på så mange måter. Tro handler ikke bare om å elske 
Gud på en vakker dag i vakre omgivelser. Det handler også om å stole på ham når vi 
ikke helt forstår alt.

Les 1 Kor 10,1–4 og Joh 14,9. Hvordan kan disse versene gi oss tillit til Guds 
kjærlighet, rettferdighet og godhet, også når vi ser ting som er vanskelig å for-
ene med vår forståelse av Gud?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE 

Slik prøver en forsker å besvare de vanskelige spørsmålene om det israelittene 
gjorde med noen av disse folkene:

«Som alle tings og menneskers skaper og som hersker over alt, kan Gud gjøre hva 
han vil med hvem som helst og har rett til det ... 

Guds veier er et mysterium. Siden vi aldri helt kan forstå ham, kan vi like godt la 
spørsmålene ligge. Jes 55,8–9 gir en smule trøst.

Ifølge Bibelens bilde av kanaaneerne var de ekstremt onde, og Guds tilintet-
gjørelse var hans dom over deres synd. Ødeleggelsen av kanaanittene var verken 
første eller siste gang Gud gjorde slikt. Forskjellene på kanaanittenes skjebne og 
menneskehetens skjebne (bortsett fra Noahs familie) i vannflommen (1 Mos 6–9), 
går på omfang og den utførende part ...

Det var ikke Guds hensikt at israelittene skulle bruke herem [total ødeleg-
gelse] som generell praksis mot fremmede. 5 Mos 7,1 avgrenser uttrykkelig hvem 
det gjelder. Israelittene skulle ikke gjøre dette mot arameere eller edomitter eller 
egyptere, eller noen andre (jfr. 5 Mos 20,10–18). ... 

Kanaanittene led den skjebnen alle syndere skal lide til slutt: Guds dom ...
Guds utslettelse av kanaanittene var et nødvendig skritt i frelseshistorien ...
Selv om kanaanittene som helhet var gjenstand for Guds dom, hadde de minst 

førti års advarsel (se Rahabs bekjennelse i Jos 2,8–11).» – Daniel I. Block, The NIV 
Application Commentary: Deuteronomy (Grand Rapids, Mich., 2012), side 98, 99.

  Spørsmål til drøftelse
1.  Tenk på vår forståelse av Åp 20, som sier at vi får tusen år på å få svar på alle 

våre spørsmål. Hvordan kan dette gjøre det lettere å stole på Gud på tross av 
de vanskelige spørsmålene vi har?

2.  Hvordan har Gud ledet deg som kan gjøre det lettere å stole på ham for frem-
tiden? Hvorfor er det viktig at vi ikke glemmer hva Gud har gjort i vårt liv?

3.  Se på spørsmålet på slutten av søndagens avsnitt om at Moses var villig til 
å ofre seg for folkets skyld. Er det en riktig holdning å ha? Hva er det verdt å 
miste sjelen sin når vi tenker på hva det kostet å frikjøpe den?
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FULL TILLIT
Boonoo Purvee (29), Mongolia

I Mongolia er det siste året på videregående det viktigste. Da tar elevene spesielle eksamener 
som avgjør om de kommer inn på universitetet.
Det siste året var også spesielt for Boonoo fordi hun ble døpt. To misjonærer kom til byen hen-

nes og holdt kurs i å slutte å røyke. Boonoo røykte ikke, men hun gikk likevel, for hun hadde ikke 
noe annet å ta seg til. Hun likte misjonærene og sa ja takk til å studere Bibelen hjemme hos dem. 
Hun ble glad i Jesus og tok dåp. 

Etter dåpen forberedte Boonoo seg på eksamen. Hvis hun gjorde det godt, kunne hun velge 
universitet selv. Mange av klassekameratene fikk seg privatlærere i favorittfaget sitt, men Boonoo, 
som ville studere matematikk, hadde ikke penger. Hun ba Gud om hjelp og ville løse fem matte-
problemer om dagen.

Da eksamensdagen kom, møtte 600 elever fra hele provinsen til matte-eksamen. Boonoo ba 
Gud være med henne. Så stengte læreren døren. Elevene måtte bli der til eksamen var rettet. De 
ventet hele dagen. Noen fikk mat levert gjennom vinduet. Til slutt kom læreren og lot dem gå 
hjem. Resultatene ble ikke klare før neste dag.

Boonoo var rolig da hun våknet neste dag. Hun takket Gud. På skolen så hun elever som 
studerte oppslagstavlen med resultatene. Hun kom ikke til og ba en gutt se om hun var blant de ti 
beste. «Nei,» sa han. 

Men da hun kom nærmere, så hun at hun var nummer fem. Så flott! Senere ga lærerne tilbake 
eksamenene og Boonoo så at hun bare hadde bommet på en av 40 oppgaver. Da hun så nærmere 
etter, skjønte hun at læreren hadde gjort en feil, og hun hadde svart riktig. Hun påpekte det, men 
han nektet å gjøre om resultatet. I så fall måtte han ha sjekket alle sammen på nytt!

Boonoo var fortørnet. Men så husket hun at hun hadde bedt Gud om hjelp og fått det. Re-
sultatet var hans problem. Så kom turen til å velge universitet. De første fire valgte. Da det ble 
Boonoos tur, så hun at ingen hadde valt Mongolias nasjonale universitet, så hun valgte det. 

«Det var Guds vilje,» sa Boonoo. «Han visste at jeg ikke trengte det beste resultatet for å 
komme inn. Jeg skulle bare stole på ham.»

I dag er Boonoo 29 og bruker sin kunnskap som øverste bokholder for ADRA Mongolia. 
Sammen med sin mann har hun startet den eneste speidermenigheten i Mongolia. Den samles 
hjemme hos dem.

Takk for offeret 13. sabbat for tre år siden som bidro til å starte adventistenes første gymnas 
i Mongolia. Ditt offer 13. sabbat dette kvartalet går til å åpne et livsstilssenter i hovedstaden 
Ulaanbaatar.

Bilder på Facebook: bit.ly/fb-mq.

M ISJONSFORTELLING
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Den evige pakt

16. oktoberStudium 3
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Bakgrunnsstoff
1 Mos 12,1–3; Rom 4,1–5; 2 Mos 2,24; 5 Mos 5,1–21; 5 Mos 26,16–19; 5 Mos 8,5; 
Matt 28,10.

Minnevers
Jeg vil opprette min pakt mellom meg og deg og etterkommerne dine fra slekt 
til slekt, en evig pakt: Jeg vil være Gud for deg og etterkommerne dine  
(1 Mos 17,7).

«Og jeg så enda en engel, som fløy høyt oppe under himmelhvelvet. Han hadde 
et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og 
stammer, tungemål og folk» (Åp 14,6). «Det evige evangelium» har alltid vært til 
stede i vårt liv; det ble lovet i Kristus Jesus «fra evighet av» (Tit 1,2). 

Derfor er det ikke rart at Bibelen andre ganger skriver om den «evige pakt»  
(1 Mos 17,7; Jes 24,5; Esek 16,60; Hebr 13,20), for evangeliets kjerne er pakt, og  
paktens kjerne er evangeliet: I sin frelsende nåde og kjærlighet tilbyr Gud deg en 
frelse som du ikke fortjener og umulig kan gjøre deg fortjent til, og du elsker ham 
for det «av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn og av all din kraft» 
(Mark 12,30), med en kjærlighet som viser seg i lydighet mot hans lov: «Å elske Gud 
er å holde hans bud.» (1 Joh 5,3). 

Denne uken vil vi se på pakten slik tanken kommer til uttrykk i 5 Mos.
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PAKTEN OG EVANGELIET

Pakten og evangeliet hører sammen i hele Bibelen. Pakten som begrep fantes før Israel 
ble et folk (f.eks. pakten med Noah), og paktsløftet ble gitt før Israel var et folk, men 
den kom tydelig til uttrykk i Guds samspill med sitt folk fra patriarkene av. 

Og helt fra starten var evangeliet paktens sentrale sannhet: frelse ved troen alene. 

Les 1 Mos 12,1–3; 1 Mos 15,5–18 og Rom 4,1–5. Hva var paktsløftet til Abram 
(senere Abraham), og hvordan åpenbares evangeliet i dette paktsløftet?

Abraham trodde Gud, han trodde på Guds løfter, og slik ble han rettferdig for Gud. 
Men dette var ingen billig nåde: Abraham forsøkte å holde sin del av pakten ved 
lydighet, som beskrevet i 1 Mos 22, på Moria-fjellet. Og det selv om han blir «regnet 
som rettferdig fordi han tror» (Rom 4,5). Det var derfor Paulus benyttet Abraham 
som eksempel på hva det vil si å leve etter de paktsløftene Gud hadde gitt sitt folk.

Dette temaet går igjen i hele Bibelen. Paulus tok det også opp (Gal 3,6), hvor han 
igjen siterer 1 Mos 15,6, om at Abrahams tro ble «ble regnet ham til rettferdighet» og 
viser til løftet som ble gitt til Abram om at alle folkeslag skulle bli velsignet i hans 
ætt (Gal 3,8.9). Paktsløftene er gitt til alle, jøde og ikkejøde, «som tror» (Gal 3,7) 
og som dermed er rettferdiggjort av tro uten lovgjerninger, enda de er forpliktet til å 
holde loven på grunn av pakten.

Selv når Jeremia omtaler den nye pakt, gjør han det i sammenheng med loven: 
«Men dette er pakten jeg vil slutte med Israels hus i dager som kommer, sier Herren: 
Jeg legger min lov i deres sinn og skriver den i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, 
og de skal være mitt folk» (Jer 31,33). Dette gjenspeiler ordlyden i 3 Mos: «Jeg vil 
vandre midt iblant dere. Jeg skal være deres Gud, og dere skal være mitt folk»  
(3 Mos 26,12).

Hvordan passer paktens tanke om loven og evangeliet sammen med de tre engle-
budskapene i Åp 14, Guds siste advarsel til verden? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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PAKTEN OG ISRAEL

«Det er ikke fordi du er rettferdig og rettskaffen at du får gå inn og legge landet 
deres under deg. Nei, fordi de har gjort urett tar Herren din Gud landet fra disse fol-
keslagene, og fordi Herren vil holde det løftet han med ed ga dine fedre, Abraham, 
Isak og Jakob» (5 Mos 9,5; se også 5 Mos 9,27). Hvordan blir paktsløftenes realitet 
åpenbart i dette verset? 

Også her ser vi nådepakten: Gud arbeidet for dem – til tross for gjentatte feil. (Det 
er jo også slik evangeliet fungerer i dag.) Og det var på grunn av løftet til fedrene at 
Guds nåde ble gitt til deres fremtidige generasjoner.

Når Moses talte til det folket som paktsløftene ble gitt til, henviste han ofte til 
paktsløftene som ble gitt til patriarkene.

Les 2 Mos 2,24; 2 Mos 6,8 og 3 Mos 26,42. Hvordan fungerer paktens løfter, ifølge 
disse tekstene?

Utgangen fra Egypt, det store symbolet på Guds frelsende nåde, hvilte også på den 
pakten Herren hadde inngått med fedrene. Det vil si at løftene ble gitt før mot-
takerne ble født. Uten egen fortjeneste (mildt sagt) fikk de den lovte utfrielsen 
gjennom miraklene og hendelsene ved utgangen.

Det var heller ikke alt. De dro fra Egypt til – og hvor? Ja, til Sinai, der pakten 
med dem ble «offisielt» inngått (se 2 Mos 20). Og sentralt i denne pakten sto evan-
geliet og loven, de ti bud, som de ble bedt om å holde, et uttrykk for deres frelsende 
forhold til Herren, som allerede hadde frelst dem (evangeliet). Derfor ble de gang på 
gang oppfordret til å adlyde denne loven som sin del av pakten som var blitt ratifisert 
på Sinai.

Hvilken rolle burde Guds lov spille i vårt liv i dag, vi som er frelst av nåde, og 
hvorfor er denne loven så viktig for vår erfaring med Gud? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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PAKTSBOKEN

Overalt i Bibelen er pakten (berit på hebraisk) benyttet for å beskrive Guds forhold 
til sitt folk, men ordet brukes så ofte i 5 Mos at boken har blitt kalt «Paktsboken.»

Se på 5 Mos 5,1–21. Hva skjer her som hjelper oss å se hvor sentral tanken om pakt 
(berit) er i 5 Mos?

Ikke lenge etter at israelittene ble reddet fra Egypt, opprettet Gud pakten med dem 
på Sinai, rett før de skulle komme inn i løftets land. Så, etter en omvei på 40 år og 
rett før de igjen skal inn i løftets land, som var en viktig del av paktsløftet (se 1 Mos 
12,7; 2 Mos 12,25), gir Gud dem igjen de ti bud gjennom Moses for å understreke 
hvor viktig det var at de også fornyet sine paktforpliktelser. 

Ja, Herren ville oppfylle sine paktsløfter til dem. Men nå er de forpliktet til å hol-
de sin del av avtalen: «Han kunngjorde sin pakt for dere, som han påla dere å holde, 
de ti bud som han skrev på to steintavler» (5 Mos 4,13). Han hadde gjort det på Sinai, 
og nå gjorde han det igjen i Moab, rett før de skulle innta det landet som var lovt 
dem gjennom løftet til fedrene flere århundrer tidligere, et uttrykk for «den evige 
pakt» som er fra før verden ble til. 

«Før verdens grunnvoll ble lagt, hadde Faderen og Sønnen inngått en avtale om 
å løskjøpe menneskene hvis de skulle bli overvunnet av Satan. De hadde inngått 
en høytidelig overenskomst om at Kristus skulle tre inn som borgsmann for 
menneskeslekten.» – Alfa og Omega, bind 5, side 381 [DA 834].

Les 5 Mos 5,3. Hvordan skal vi forstå dette verset? 

Hva sa Moses til dem? Han understreket nok at deres fedre var borte, og at pakts-
løftene som ble gitt til fedrene, nå ble gitt til dem. Moses kan ha ønsket å si at de 
ikke skulle rote det til slik som den forrige generasjonen. Løftene (og forpliktelsene) 
tilhører nå dem.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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HANS EGET FOLK 

Det er vanskelig å forestille seg verden den gang israelittene trasket rundt i ørkenen. 
Hele imperier har kommet og gått, og bare ruiner er igjen, så hva kan vi vite om 
mange av de mindre hedenske folkene som bodde i området? 

Ikke stort, men vi vet én ting: de var gjennomsyret av hedenskap, flerguderi og 
noen helt nedverdigende skikker, bl.a. barneofringer. Prøv å forestille deg hvor ond 
en kultur ville være som gjorde det mot sine egne barn, og det i en guds navn! 

Ikke rart at Gud advarte sitt folk mot å gjøre som folkene rundt dem. «Når du 
kommer til det landet Herren din Gud gir deg, skal du ikke ta etter alle avskyelige 
skikker hos folkeslagene der» (5 Mos 18,9). 

For Gud hadde et spesielt formål med dette folket. Som Guds paktsfolk skulle 
de være et spesielt folk, et vitnesbyrd for verden om Gud som skapte himmelen og 
jorden – den eneste Gud. 

Les 5 Mos 26,16–19. Hvordan sammenfattes paktsforholdet mellom Gud og Israel 
i disse versene? Hvordan skulle deres troskap mot pakten vise seg i den slags men-
nesker de skulle bli? Hva kan vi lære av dette?

Moses begynner disse fire versene med ordene «i dag», for nå befaler Gud deg å 
gjøre disse tingene (tanken gjentas i vers 17). Han hadde hele tiden befalt dem å 
leve slik. Det er som om han forteller dem at de må forplikte seg, akkurat nå, på å 
være det trofaste, hellige og spesielle folket som virkelig er hovedgrunnen til at de 
er paktsfolket. De var det eneste folket som kjente den sanne Gud og sannheten om 
denne Gud og hvordan han ville at folk skulle leve. De ikke bare hadde en «nær-
værende sannhet,» de skulle på sin egen måte legemliggjøre denne sannheten inntil 
Jesus, som er «sannheten» selv, skulle komme (Joh 14,6).

Hvorfor er tanken om å forplikte seg på Gud og hans paktskrav «i dag» også rele-
vant for oss?

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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ANDRE BILDER

Bibelforskerne har lenge sett likhetene mellom Israels pakt med Gud og andre pakts-
avtaler riker imellom. Denne parallellen er ingen overraskelse. Gud arbeidet med sitt 
folk i et miljø som de kunne forstå. 

Samtidig kan tanken om en pakt, en juridisk avtale mellom to parter med regler 
og bestemmelser og forskrifter, virke kald og formell. Denne delen må jo med, for 
Gud er lovgiveren, men det er ikke stort nok til å uttømme det forholdet han ønsket 
med sitt folk. Derfor bruker 5 Mos andre bilder for å skildre den samme tanken som 
pakten mellom Gud og Israel, men de gir den ekstra dimensjoner.

Les 5 Mos 8,5; 5 Mos 14,1 og 5 Mos 32,6.18–20. Hvilke bilder blir benyttet, og 
hvordan avslører det hva slags forhold Gud ønsket å ha til sitt folk?

Les 5 Mos 4,20 og 5 Mos 32,9. Hvilke bilder brukes her, og hvordan viser de hva 
slags forhold Gud ønsket å ha til sitt folk?

Her er det tanken om familien, som burde være det næreste, tetteste og mest kjærlige 
av alle bånd. Gud har alltid ønsket et slikt forhold til sitt folk. Selv etter den skam-
melige avvisningen av Jesus i korsfestelsen, sa Jesus til Maria etter oppstandelsen: 
«Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg» (Matt 28,10). 
Den oppstandne Kristus omtalte disiplene som «mine brødre», et uttrykk for kjærlig-
het og nåde som strømmer fra kjærligheten til dem som ikke fortjente det. Det er slik 
forholdet mellom Gud og menneskeheten alltid har vært: nåde og kjærlighet til den 
som ikke fortjener det.

Hva slags forhold har du til Gud? Hvordan kan du forbedre det og lære å elske 
ham mens du samtidig forstår at du må adlyde hans lov i tråd med pakten? 
Hvorfor utfyller disse to tankene hverandre? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

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

«Før verdens grunnvoll ble lagt, hadde Faderen og Sønnen inngått en avtale om 
å løskjøpe menneskene hvis de skulle bli overvunnet av Satan. De hadde inngått 
en høytidelig overenskomst om at Kristus skulle tre inn som borgsmann for 
menneskeslekten. Dette hadde Kristus nå oppfylt. Da han på korset ropte: ‘Det 
er fullbrakt!’ talte han til sin Far. Avtalen var fullt ut gjennomført. Nå erklærer 
han: Far! Det er fullbrakt! Jeg har gjort din vilje, min Gud. Jeg har fullendt 
frelsesverket. Hvis din rettferdighet er tilfredsstilt, vil jeg ‘at der jeg er, skal de 
som du har gitt meg, være hos meg. Joh 19,30; 17,24.’» – Alfa og Omega, bind 5, 
side 381382 [DA 834]

  Spørsmål til drøftelse
1.  Allerede før verdens grunnvoll ble lagt, hadde Faderen og Sønnen «inngått 

en pakt» om å løskjøpe oss hvis menneskeheten falt i synd. Hvorfor bør det 
glede oss? Hva burde det lære oss om hvor sterkt Gud vil at vi skal bli frelst i 
hans rike?

2.  Hvordan bør vi fylle den rollen som det gamle Israel burde ha fylt i sin tid? 
Hvordan kan vi å unngå de feilene de gjorde?

3.  Hvorfor er evangeliet og løftene i evangeliet så viktige for den nye pakt? 
Hvilke tekster finner du i NT som viser at loven og lydighet mot loven ikke ble 
avskaffet under den nye pakt, slik mange kristne ofte hevder? Hvorfor tror du 
de sier at evangeliet opphever behovet for å holde de ti bud? 
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KONTAKT MED HIMMELEN
Cathie Hartman (55), Mongolia

Cathie og hennes mann kom til Mongolia som de første misjonærene etter kommunismens fall 
i 1991. Hun er der den dag i dag. Hvordan ber du, Cathie?

Da vi kom i 1991, følte jeg Guds kall til å være bønnekriger. Men jeg ba: «Jeg ber jo hele 
tiden, er jeg ikke en bønnekriger da?» Da mannen min døde, og jeg giftet meg opp igjen, bodde vi 
i et annet land i Asia. Kallet kom igjen, og jeg sa: «OK, jeg vil be tre ganger om dagen.»

Mirakler skjedde da vi to, og tre døtre, ba sammen tre ganger daglig. Gud hjalp oss å finne 
et hjem. Vi mistet jobbene våre som engelsklærere, og Gud fant oss bedre lærerjobber. Det var 
første trinn. 

Det neste kom da jeg begynte å fundere på Jesu uttrykk «våk og be». Hos Ellen White lærte 
jeg at vi skulle våke over våre følelser, ord og om vi er likegyldige.

Da tenåringsdøtrene mine kjempet med problemer, spurte jeg: «Har dere våket og bedt?» Som 
regel hadde de ikke det. Vi satte av et rom der vi hver for oss bekjente våre synder og svakheter 
for Gud og ba om å få en ydmyk og kjærlig ånd. Dette gjorde familielivet mye lettere.

Hvordan leser du Bibelen?
Jeg leste at William Miller leste Bibelen ett vers om gangen og bestemte meg for å gjøre det. 

Det var spennende å sammenligne hvert vers med originalen. Nå leser jeg Bibelen på engelsk og 
mongolsk side om side. Da jeg leste 5 Mos 33,1 på mongolsk, sto det «Guds person Moses». Jeg 
tenkte: «Kan jeg si Guds person Cathie?» Det var det jeg trengte den dagen.

Hvordan vitner du?
I noen land jeg har bodd, er det vanskelig å vitne offentlig. Men du kan skape anledninger for 

folk til å stille spørsmål, og det er helt OK å svare.
Som engelsklærer sjekket jeg oppmøtet ved å be elevene skrive noe på en lapp. Jeg svarte på 

hver lapp. Noen elever åpnet seg for meg. Iblant gjelder det bare å være vennlig og be med folk 
hjem. Mange åpner seg på tomanns hånd. Det er derfor jeg vil bli bedre til mongolsk. 

Jeg ber som Paulus på veien til Damaskus: «Hva vil du jeg skal gjøre, Herre? Gud viser oss 
veien når vi ber slik i alle situasjoner hver dag.

Ditt offer 13. sabbat bidrar til et livsstilssenter i Ulaanbaatar i Mongolia.

Last ned et ark med Våk og be-kort som Cathie bruker:
bit.ly/watch-and-pray-list.
Bildet viser Cathie t.h. sammen med en venn. bit.ly/fb-mq.

M ISJONSFORTELLING
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Å elske Herren din Gud

32 B i b e l s t u d i e r  o k t o b e r  –  d e s e m b e r  2 0 2 1

Bakgrunnsstoff
5 Mos 6,4.5; 5 Mos 10,12; Ef 2,1–10; Åp 14,6.7; 5 Mos 4,37; 5 Mos 11,1;  
Mark 12,28–30.

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

I jødedommen er en av de viktigste bønnene hentet fra 5 Mos 6. Den kalles «Shema» 
på grunn av det første hebraiske ordet i bønnen, fra roten, shama’, som betyr å lytte, 
eller å adlyde – et ord som går igjen, ikke bare i 5 Mos, men i hele GT.

Den første linjen i Shema lyder slik:
Shema Jisrael Adonai Elohenu Adonai echad.
Det betyr: «Hør, Israel: Herren er vår Gud, Herren er én!’» (5 Mos 6,4). Når jøder 

ber bønnen, dekker de ofte til øynene for at ingenting skal holde dem fra å tenke på 
Gud. Denne første linjen i Shema anses som en bekreftelse av Adonai Elohenus mo-
noteistiske natur, «Herren vår Gud» og Israels troskap mot ham alene og mot ingen 
annen «gud». Det kan også leses som «Herren er vår Gud.»

Denne ene linjen er fra den første talen Moses holdt til israelittene da de sto og 
skulle inn i løftets land. Men det som følger den første linjen, er sannhet som er like 
viktig nå som den gang.
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Å ELSKE GUD

Etter at Moses hadde fortalt israelittene deres historie, forklarte han hva de skulle 
gjøre for å innta landet og ha det godt der. Man kan si at hoveddelen av 5 Mos var 
dette: Gud forteller folket hva de må gjøre for å holde sin del av pakten, som han 
inngikk med dem for å oppfylle løftet til forfedrene deres.

5 Mos 6 begynner slik: «Dette er de budene, forskriftene og lovene som Herren 
deres Gud har pålagt meg å lære dere, for at dere skal leve etter dem i det landet dere 
går inn i og skal legge under dere. Du skal frykte Herren din Gud så lenge du lever, 
og holde alle hans bud og forskrifter som jeg gir deg, både du og din sønn og din 
sønnesønn, og du skal få et langt liv» (5 Mos 6,1.2). 

Les 5 Mos 6,4.5. Hva befaler Gud israelittene i vers 5? Hva betyr det?

Elsk Herren din Gud av hele ditt hjerte ...? Midt i loven, blant alle advarslene reglene 
og bestemmelsene, blir folket oppfordret til å elske Gud. Og ikke bare å elske ham, 
men å gjøre det «av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt», altså med 
en absolutt kjærlighet. 

Å elske Gud av all vår kraft med både hjertet og sjelen betyr at kjærligheten 
til ham bør være større enn vår kjærlighet til alt og alle andre fordi han er 
utgangspunktet for hele vår eksistens. Kjærligheten til ham bør sette vår kjærlighet 
til alt annet i det rette perspektiv.

På hebraisk står «din» i entall. Ja, Gud henvendte seg til folket som helhet, men 
helheten er ikke sterkere enn delene. Gud vil at hver og en av oss skal være trofast 
mot ham hver for seg, og grunnlaget for troskapen må være vår kjærlighet til ham, 
for den han er og for det han har gjort for oss. 

Hva vil det si å elske Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og av all din kraft?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Å FRYKTE GUD

Moses ba israelittene om å elske Gud med alt de hadde. Det var en befaling. Men 
noen få vers før er det en annen befaling: «Du skal frykte Herren din Gud» (5 Mos 
6,2).

Les 5 Mos 10,12. Hva sier teksten om kjærlighet og frykt, og hvordan forstår vi det?

I et vers blir de bedt om å frykte Gud, i et annet å elske ham, og ifølge dette verset 
skal de både frykte og elske ham samtidig. Det kan virke som en motsetning, men 
slik er det ikke. Nei, frykt for Gud – i betydningen ærefrykt og respekt for den han 
er, hans myndighet og kraft og rettferdighet i motsetning til vår syndighet, svakhet 
og avhengighet av ham – burde være en helt naturlig reaksjon. Vi er syndere som har 
brutt Guds lov og fortjener fordømmelse og evig død hvis det ikke hadde vært for 
hans nåde. 

Les Ef 2,1–10. Hvordan kan vi både frykte og elske Gud samtidig?

Selv om vi var «vredens barn» (det er derfor vi burde frykte ham), døde Kristus for 
oss og ga oss et nytt liv i ham som innebærer frihet fra fortidens synd og fordøm-
melse (det er derfor vi burde elske ham). 

Slik er det for oss i dag, og slik var det for det gamle Israel: de var fanger i Egypt, 
dømt til slaveri og undertrykkelse, og det var bare Guds kjærlighet og nåde til dem 
som førte til at de ble frigjort. «Husk at du selv var slave i Egypt da Herren din Gud 
førte deg ut derfra» (5 Mos 5,15). Ikke så rart at de både elsker og frykter Gud sam-
tidig. Og hvis de skulle gjøre det, hvor mye mer burde ikke vi gjøre det som har den 
store sannheten om Jesu død på korset for oss? 

Les Åp 14,6.7. Hvorfor er befalingen om å «frykte Gud» den første befalingen 
i Guds siste budskap til verden? Hvorfor gir den befalingen mening i lys av det 
som kommer over verden?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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HAN ELSKET OSS FØRST

Det er mange regler og forskrifter i 5 Mos, og formaninger om at folket måtte adlyde 
hans bud, hans dommer og hans forskrifter, men først og fremst skulle de elske Gud 
av hele sitt hjerte og sjel og all sin makt. Og det hadde de god grunn til.

Les 5 Mos 4,37; 5 Mos 7,7.8.13; 5 Mos 10,15; 5 Mos 23,5 og 5 Mos 33,3. Hva sier 
disse versene om Guds kjærlighet til sitt folk? 

Gang på gang fortalte Moses folket om Guds kjærlighet til dem og til fedrene. Men 
Gud åpenbarte også denne kjærligheten i handling. Til tross for deres mangler, svik 
og synd var han standhaftig i sin kjærlighet til dem – en kjærlighet han viste med 
sine handlinger. 

«Vi elsker fordi han elsket oss først» (1 Joh 4,19). Hvordan hjelper denne teksten 
oss å forstå hvorfor vi skal elske Gud?

Gud elsket oss før vi ble til, for frelsesplanen var på plass før «verdens grunnvoll ble 
lagt» (Ef 1,4). 

 «Planen om å gjenløse oss var ikke noe som ble uttenkt etter Adams fall. Den var 
en åpenbaring av ‘den hemmelighet som har vært holdt skjult fra evige tider’. (Rom 
16,25). Den var en utfoldelse av de prinsipper som fra evighet av var grunnvollen for 
Guds styresett.» – Alfa og Omega, bind 4, side 13 [DA 22]. 

Gud er kjærlighetens gud, han elsket oss så høyt at han gikk til korset for oss 
der han «fornedret … seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset» (Fil 2,8). 
Dermed har vi fått en åpenbaring av Guds kjærlighet som israelittene neppe kunne 
ha drømt om.

Hva om Gud hadde vært hat eller likegyldighet i stedet for kjærlighet? Hvordan 
ville verden da ha vært? Hvorfor er åpenbaringen av Guds kjærlighet til oss noe vi 
virkelig burde fryde oss over? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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HVIS DERE ELSKER MEG, HOLDER DERE MINE BUD

Israel – folket som helhet – ble kalt til å elske Gud. Men dette var noe som bare 
kunne skje en for en. Alle hadde en fri vilje og måtte ta valget om å elske Gud – og 
de skulle vise sin kjærlighet med lydighet.

Hva har disse tekstene felles? Hva er temaet i samtlige?

5 Mos 5,10

5 Mos 7,9

5 Mos 10,12.13 

5 Mos 11,1

5 Mos 19,9

Kan det bli tydeligere? Ikke nok med at Gud sier at han elsker oss, han har åpenbart 
sin kjærlighet i det han har gjort og fremdeles gjør. Guds folk skal også vise sin 
kjærlighet til ham ved sine handlinger. Og i disse tekstene ser vi at kjærlighet til Gud 
er knyttet til lydighet mot ham. 

Når Johannes skriver at «å elske Gud er å holde hans bud» (1 Joh 5,3), eller når 
Jesus sier: «Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud» (Joh 14,15), uttrykker 
de bare denne grunntanken. Kjærlighet til Gud må alltid vise seg i lydighet mot Gud. 
Slik har det alltid vært, og slik vil det alltid være. Og denne lydigheten innebærer 
lydighet mot hans lov, de ti bud, som også inkluderer det fjerde budet, sabbatsbudet. 
Å holde det fjerde bud er ikke mer legalisme enn å holde et av de andre ni. 

Selv om lydighet mot et av budene kan være legalisme, bunner ikke legalistisk 
lydighet i kjærlighet til Gud. Når vi virkelig elsker Gud på grunn av det han har gjort 
for oss i Kristus Jesus, ønsker vi å adlyde ham, for det er det han ber oss om. 

Da Moses gang på gang ba Israel om å elske og lyde Gud, gjorde han det etter at 
de var blitt ført ut av Egypt. Det vil si at deres kjærlighet og lydighet var et svar på 
frelsen som Gud hadde gitt dem. Gud hadde løskjøpt dem. Nå ville de gjøre gjen-
gjeld med trofast lydighet mot hans bud. Er det annerledes nå? 

Hva er din egen erfaring med å forsøke å adlyde Gud? Det vil si: Hva er dine moti-
ver for å adlyde Gud? Hvorfor skal det gjøres av kjærlighet til ham? Hvilken rolle 
bør eventuelt frykt, i bibelsk forstand, spille? 

__________________________________________________________________________________________________
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DET FØRSTE BUD

Uansett hvor mye noen prøver å skille GT fra NT, lar det seg ikke gjøre, iallfall ikke 
uten å berøve NT dets sanne mening. I sin åpenbaring av Jesus og de teologiske for-
klaringer av hans liv, død, oppstandelse og prestetjeneste, peker NT på oppfyllelsen 
av mange av GTs profetier og forbilder. GT danner bakgrunnen og grunnlaget for 
NT. Begge testamentene åpenbarer Guds godhet og kjærlighet. 

Dette er en av grunnene til at NT, også Jesus, siterer GT gang på gang.

Les Mark 12,28–30. Hva gjaldt spørsmålet om «det første av alle» bud? Hva svarer 
Jesus, og hvor henter han svaret? 

Det er interessant at en skriftlærd, en som viet livet sitt til å forstå loven og dens 
bruk, stilte dette spørsmålet. De hadde mange lover de kan ha trodd at de måtte 
holde – senere jødisk tradisjon sa at det var 613 lover – så det er ikke rart at de vil 
samle det i ett spørsmål.

Og hva gjør Jesus?
Han går rett til 5 Mos 6 og begynner med: «Hør, Israel! Herren er vår Gud, Her-

ren er én» (5 Mos 6,4), og så siterer han neste vers om å elske Gud av hele sitt hjerte, 
sjel og all sin kraft. Han pekte på den sentrale bekjennelsen av Herren som deres 
Gud, deres eneste Gud, og ut fra den store sannheten er de kalt til å elske ham mest 
av alt. 

Hva kan være mer «nærværende sannhet» enn det? I den siste tid, når alle må 
velge den ene eller den andre siden, vil Guds bud (Åp 14,12) spille en avgjørende 
rolle. 

Den siden vi velger, vil avhenge av om vi virkelig elsker Gud. Det er det avgjø-
rende spørsmålet, og vi kan bare lære å elske Gud av hele vårt hjerte og hele vår sjel 
og kraft når vi lærer ham å kjenne og opplever hans godhet, kjærlighet og nåde. Om 
nødvendig, er dette noe å dø for.

Hva sier du hvis noen spør deg: Hvordan lærer folk å bli glad i en Gud de aldri har 
sett? Snakk sammen om hva dere svarte.

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

«Gjennom evigheten skal Kristi kors være emnet for de frelstes studium og lovsang. 
I den herliggjorte Kristus ser de den korsfestede Kristus. Aldri kommer de til å 
glemme at Guds enbårne Sønn, himmelens konge, som skapte og oppholder de 
utallige verdener i det grenseløse verdensrommet, han som kjeruber og serafer frydet 
seg over å tilbe, fornedret seg for å løfte det falne menneske opp. Aldri kommer de 
til å glemme at han måtte bære syndens skam og skyld, og tåle at Faderen vendte seg 
fra ham inntil den fortapte verdens synd knuste ham på korset. Universet vil alltid 
undres og fryde seg over at han som har skapt alle verdener, og rår over alt og alle, 
gav avkall på sin herlighet og fornedret seg selv fordi han elsket menneskene. Når de 
frelste ser på sin frelser og opplever Faderens evige kjærlighet som lyser fra ansiktet 
hans, og når de ser den evige Guds trone og vet at hans rike aldri skal ta slutt, bryter 
de ut i jubelsang: Verdig er Lammet som var slaktet og har gjenløst oss til Gud med 
sitt eget dyrebare blod!» – Alfa og Omega, bind 8, side 148-150 [GC 651,652].

  Spørsmål til drøftelse
1.  Les sitatet ovenfor. Hva står det som skal hjelpe oss å forstå hvorfor Gud 

skal være vår kjærlighet? Tenk på hva det betyr at Gud, som «oppholder de 
utallige verdener i det grenseløse verdensrommet», gikk til korset for oss. 
Hvorfor burde denne sannheten være grunnlaget for vårt gudsforhold? 

2.  Bruk mer tid på tanken om å elske og frykte Gud samtidig. Hvordan gjør man 
begge deler, og hvorfor skal vi det?

3.  Det er én ting å elske Gud når det går bra for oss. Hva med når det ikke går 
bra, når tragedien rammer? Hvorfor er det viktigere å elske Gud da enn når 
det går bra?

4.  Se på det siste spørsmålet i torsdagens avsnitt. På hvilke måter kan vi for-
klare noen som ikke tror, hva det vil si å elske Gud? Hvordan kan vi mennes-
ker elske en vi aldri har sett? Hvorfor spiller det ingen rolle at vi aldri har sett 
ham? 
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TRE MYSTERIER
Batzul Ganbold (30), Mongolia

Som barn lurte Batzul på tre ting: hvorfor hester kalles hester, hunder kalles hunder og ulver 
kalles ulver. Men ingen kunne forklare ham det.

På en gate i hovedstaden så han en plakat om røykingens farer. Han spurte far hvorfor folk 
røykte når det var farlig. Far bare smilte. Det visste han ikke.

Gutten ble opptatt av døden da faren døde av nyresvikt. Men ingen kunne si ham hva som 
skjer etter døden. Etter farens død fant 16-åringen Batzul jobb på torget. Han begynte å røyke. En 
dag ringte en eldre søster fra Sør-Korea, der hun bodde. Hun gikk i kirken. «Gå til kirken i U-B 
(Ulaanbaatar),» sa hun.

Batzul var ikke kristen, men han ringte sentralen og ba om adressen til kirken i U-B. Han fikk 
den og begynte å gå hver uke.

Flere måneder senere ringte søsteren og fikk vite at han gikk i kirken hver uke. «Hvordan fin-
ner du tid til å gå hver søndag?» spurte hun. «Søndag? Jeg går på lørdager,» sa han og forklarte at 
han gikk i Adventistkirken. 

En sabbat ga noen ham en bok om å slutte med dårlige vaner. Han kom til at røyking var synd. 
Han skjønte at kroppen var Den hellige ånds tempel, men han klarte ikke å slutte med tobakken.

En dag stengte han seg inne på et lagerrom hjemme, fant frem en pakke sigaretter og ba inn-
stendig: «Hvis det finnes en Gud, så hjelp meg å slutte med tobakken.» Han kastet sigarettpakken 
mot døren og kjente at han ble fylt av glede. 

Dagen etter stakk Batzul hånden i lommen og oppdaget sigarettenneren. Han hadde ikke tenkt 
på røyking på en hel dag. Lysten til å røyke var borte.

I kirken tok han frem sigarettenneren og fortalte bibelstudielederen: «Jeg har ikke brukt siga-
rettenneren på fire dager.» «Du har funnet Jesus,» sa hun.

Nå begynte Batzul virkelig å studere Bibelen. Han leste at Adam ga dyrene navn. Han leste 
også om den store konflikten mellom Jesus og Satan og skjønte at Satan frister folk til å røyke 
fordi han vil ødelegge Guds verk. Han skjønte også at døden er en søvn til Jesus kommer. Alt var 
så logisk. Alle svarene sto i Bibelen. Han overga seg til Jesus.

I dag er Batzul (30) og hans kone pionerer for Global Mission i Mongolia. Han forteller sine 
landsmenn at Bibelen har svar på alle livets mysterier.

Yndlingsteksten hans er Jer 29,13.14 der Gud sier: «Dere skal søke meg, og dere skal finne 
meg. Når dere søker meg av et helt hjerte, lar jeg dere finne meg, sier Herren.»

Takk for offeret for tre år siden. Det bidro til å åpne Adventistkirkens første gymnas i Mongo-
lia. Offeret dette kvartalet vil bidra til et livsstilssenter i hovedstaden Ulaanbaatar.

M ISJONSFORTELLING
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Bakgrunnsstoff
Mark 12,29–31; 5 Mos 10,1–19; Sal 146,5–10; Matt 7,12; 5 Mos 27,19; Jak 1,27–2,11.

Minnevers
Dere skal elske innflytterne, for dere var selv innflyttere i Egypt (5 Mos 10,19). 

Sist uke leste vi at Jesus fikk spørsmålet: «Hvilket bud er det første av alle?» (Mark 
12,28). Han svarte med en bekreftelse av at Gud er én, og så sa han: «Du skal elske 
Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn og av all din 
kraft» (Mark 12,30).

Men Jesus snakket også om «det andre» (Mark 12,31), som den skriftlærde ikke 
hadde spurt om. Jesus visste imidlertid hvor viktig det var, og føyde til: «Det andre 
er dette: ‘ Du skal elske din neste som deg selv.’ Ikke noe annet bud er større enn 
disse» (Mark 12,31).

Ingen bud større enn disse? Jesus samlet kjærlighet til Gud og kjærlighet til ens 
neste i to store bud, og disse budene var de største av alle.

Og Jesus kom ikke med noe nytt. Allerede 5 Mos introduserer tanken om at det å 
elske sin neste og elske andre mennesker er en måte å uttrykke vår kjærlighet til Gud 
på. 
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OMSKJÆR HJERTET

5 Mos 10 fortsetter kapittel 9 og er i grunnen Guds bekreftelse av den pakten han 
hadde inngått med Israel. Ja, mye av denne boken er en slags fornyelse av pakten: 
Selv etter den forferdelige synden ved Horeb, da de henfalt til avguderi straks Moses 
forlot dem en liten stund, ga ikke Gud opp. 

Les 5 Mos 10,1–11. Hva skjer her som gjør at vi skjønner at Gud tilgav folket dets 
synd og stadfestet paktsløftet gitt til dem og deres fedre?

Moses knuste steintavlene med de ti bud (5 Mos 9,17) – et tegn på at pakten var brutt 
(5 Mos 32,19). «For å vise sin avsky for deres forbrytelse, kastet han steintavlene fra 
seg, og de gikk i stykker like for øynene på folket. Med dette gav han til kjenne at 
slik de hadde brutt pakten med Gud, hadde han brutt pakten med dem.» – Alfa og 
Omega, bind 1, side 304306 [PP 320].

Når Gud ba Moses om å hugge nye tavler «lik de første» og at han ville skrive 
ord ene som var på de første, viser det at Gud hadde tilgitt folket og ikke hadde opp-
gitt dem.

Les 5 Mos 10,14–16. Hva sier Gud til dem? Hva er meningen med de bildene han 
brukte her?

Vi har en blanding av bilder her: forhuden, hjertet og nakken. Men poenget er klart. 
Omskjæring var et tegn på pakten, men det er bare et ytre tegn. Gud ønsket hjertet, 
altså deres sinn, følelser og kjærlighet. Bildet av de stivnakkede pekte ganske enkelt 
på hvor sta de var i sin motvilje mot å adlyde Herren. Og Gud ba dem egentlig om å 
slutte med vinglingen og tjene ham av hele sitt hjerte.

Tenk på alle gangene Herren har tilgitt dine synder. Hva burde det si deg om 
hans nåde? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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ELSK DEN FREMMEDE

Midt i formaningene sier Moses: «Se, himmelen og himmelen over alle himler, 
jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14). Dette uttrykker 
Guds suverenitet, en tanke vi også finner andre steder i Bibelen: «Jorden og det som 
fyller den, hører Herren til, verden og de som bor der, er hans» (Sal 24,1).

Les 5 Mos 10,17–19. Hva sier Moses om Herren i disse versene? Og hva befaler 
Gud sitt folk som et resultat av denne erklæringen?

Jahve er ikke bare himmelens og jordens hersker, han er også «Gud over alle guder 
og Herre over alle herrer» (5 Mos 10,17). Det er ikke dermed sagt at det finnes andre 
guder, så som de gudene hedningene rundt dem tilba. Snarere er det en måte å si at 
han ikke bare er den eneste Gud (5 Mos 32,39), men at han står over alle andre kref-
ter, virkelige eller antatte, både i himmelen eller på jorden. 

Teksten sier også at han er «den store, mektige og skremmende Gud som ikke 
gjør forskjell og ikke lar seg bestikke». Alt dette er en del av helheten: Jahve er din 
Gud, og du, hans folk, må adlyde ham.

Her har vi også en stor kontrast. Ja, Jahve er gudenes Gud og herrenes Herre, den 
høyeste hersker og skaperverkets opprettholder (Kol 1,16.17), men han har også om-
sorg for den farløse, enken og den fremmede, og han viser denne omsorgen ved å se 
til deres umiddelbare fysiske behov. Den Gud som ser om en spurv faller til bakken 
(Matt 10,29) kjenner problemene til de utsatte i samfunnet. Gud sier altså at jo, du er 
kanskje utvalgt og noe spesielt, og jeg elsker deg, men jeg elsker også andre, som de 
fattige og hjelpeløse blant dere. Og som jeg elsker dem, må du også elske dem. Dette 
er en av dine forpliktelser i pakten, og den er viktig.

Les Sal 146,5–10. Hva i salmen gjenspeiler det Gud sier her, og hva burde dette 
bety for oss som troende mennesker?

__________________________________________________________________________________________________________________
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FOR DERE VAR FREMMEDE I EGYPT

«Dere skal elske innflytterne, for dere var selv innflyttere i Egypt» (5 Mos 10,19). 
Hva er budskapet til det gamle Israel? Hva skal det også si til oss?

Gud hadde sagt til Abram: «Dette skal du vite: Ætten din skal bo som innflyttere i 
et land som ikke er deres. De skal være slaver og bli plaget av folket der i fire hundre 
år» (1 Mos 15,13; se også 1 Mos 17,8; Apg 13,17). Og de første kapitlene i 2 Mos 
gjengir dramaet om hvordan de ble frikjøpt (2 Mos 15,13) og frelst (2 Mos 14,13) fra 
Egypt, et symbol på frelsen vi har fått i Kristus Jesus. I dette verset vil Herren at de 
skal huske hvor de hadde vært og hva de hadde vært: fremmede i et fremmed land. 

Så husk da dere var blant de svake i samfunnet og prisgitt dem som var sterkere 
og kunne misbruke dere og ofte gjorde det. Israel var et utvalgt folk kalt av Gud, 
et «kongerike av prester» (2 Mos 19,6), og det var visse forskjeller på dem og de 
fremmede blant dem – spesielt når det gjaldt religiøse skikker. Men når det gjaldt 
«menneskerettigheter», skulle den fremmede, enken og den foreldreløse behandles 
like godt som israelittene selv. 

Les Matt 7,12. Hvordan sammenfatter verset det Gud lærte Israel om behandlingen 
av de svake blant dem?

Disse ordene om hvordan de skulle behandle de utenforstående, var slett ikke 
normen i oldtiden, da de utstøtte i visse tilfeller ble behandlet som dyr, eller verre. 
Israel skulle være annerledes, et lys for folkeslagene. Forskjellen ville ligge i den 
Gud de tilba, hvordan de tilba og hele det religiøse systemet Gud hadde gitt dem. 
Men deres vennlige behandling av de marginaliserte ville ha vært et mektig vitnes-
byrd for verden om deres Guds overlegenhet og deres tro, som jo var hele poenget 
med deres eksistens, å være et vitne til verden om deres Gud.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________



44 B i b e l s t u d i e r  o k t o b e r  –  d e s e m b e r  2 0 2 1

Onsdag Studium 5  /  30. oktober

DØM RETTFERDIG

Vi er kalt til å gjenspeile Guds sinn. Paulus skrev: «Mine barn, som jeg igjen må 
føde med smerte til Kristus får skikkelse i dere» (Gal 4,19). Vi var jo skapt «i Guds 
bilde» (1 Mos 1,27), et bilde som senere ble vansiret av synd. Og som vi så, da 
Moses omtalte Guds kraft og majestet, sa han også at Gud var ubestikkelig og at han 
hadde omsorg for de svake og de utstøtte. Slik er Gud, derfor må vi også være slik.

Les disse tekstene i 5 Mos. Hvilket tema er felles for alle?

5 Mos 1,16

5 Mos 16,19

5 Mos 24,17

5 Mos 27,19

Det er typisk at de svake, de fattige og de utstøtte ikke nyter samme slags «rettfer-
dighet» hos de fleste menneskelige domstoler som dem som har penger, makt og 
forbindelser. Slik har det vært uansett hvor og når vi befinner oss i historien, og selv 
om lovene inneholder aldri så høye likhetskrav: de fattige, de svake og de utstøtte 
nyter nesten aldri samme rettferdighet som andre.

Det er dette som er så spesielt med det Herren påbød. Denne uretten, som ellers er 
universell, bør ikke finnes i Israel, blant Guds folk, de som skal representere ham for 
verden. Herren ville altså at det skulle være likhet for loven i det gamle Israel.

Men dette er mer enn bare jus. «Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, 
er hellig» (3 Mos 19,2). Jo, de visste hvem den sanne Gud var, og de tilba riktig, og 
de kom de riktige ofringene. Bra. Men hva hjalp det hvis de behandlet de svake og 
fattige dårlig? Hos profetene raser Herren mot dem som undertrykker de fattige og 
nødstedte i Israel. Hvordan kan du være «hellig» og behandle andre dårlig? Det kan 
du ikke, samme hvor strengt du følger de riktige religiøse ritualene.

Les Am 2,6; 4,1; 5,11; Jes 3,14.15; 10,1.2 og Jer 2,34. Hva sier profetene som 
gjenspeiler det Herren hadde advart det gamle Israel om? Hva sier disse ordene 
oss i dag? 

__________________________________________________________________________________________________
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EN REN RELIGION

Les 5 Mos 24,10–15. Hvilke viktige prinsipper kommer til uttrykk om hvordan vi 
skal behandle dem vi har makt over? 

Igjen ser vi Guds omsorg for menneskers verdighet. Ja, noen står i gjeld til deg, og 
det er på tide å inndrive – men vis personen litt respekt og verdighet, da vel. Ikke 
treng deg på og forlang din rett. Vent utenfor og la ham komme og gi deg det. 5 Mos 
24,12.13 ser ut til å si at hvis en stakkar har gitt deg klærne sine som sikkerhet, må 
du i det minste la ham sove i det natten over. De andre versene tar for seg behandlin-
gen av fattige som arbeider for en og som lett lar seg undertrykke. Ikke gjør det, for i 
Guds øyne er det synd, en alvorlig synd. For hvis Israel skulle være et vitne, et hellig 
folk som vandrer i sannheten midt i en verden gjennomsyret av avgudsdyrkelse, 
ondskap og synd, må de være snille mot de svakeste. Ellers ville deres vitnesbyrd 
ikke være noe verd. 

Les Jak 1,27–2,11. Hva gjenspeiler det Herren fortalte sitt folk i 5 Mos? Hvilken 
betydning har det at behandlingen av de fattige forbindes med de ti bud?

Ingenting i de ti bud handler direkte om å vise partiskhet overfor de rike fremfor de 
fattige, men en streng etterlevelse av lovens bokstav mens man behandler de fattige 
eller svake dårlig vil være en hån mot ens egen trosbekjennelse og påstand om å 
holde budene. Å elske din neste som deg selv er det høyeste uttrykk for Guds lov – 
og dette er like mye sannheten for vår tid som det var på Jakobs tid, og som det var 
da Moses talte til Israel på grensen til Kanaan.

Hvorfor må vi, som tar loven på alvor, sørge for at vi er like opptatt av det som 
står hos Jakob og i 5 Mos? Hvorfor bør vår tro på det å holde loven bare styrke vår 
beslutning om å hjelpe de fattige og nødstedte blant oss?

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

Det er vanskelig å forestille seg (selv i de beste tider, som under David og Salomo) 
hvordan israelittene kunne bli så velsignet av Gud og likevel undertrykke de fattige, 
de hjelpeløse og de utstøtte blant seg. 

«Derfor: Dere har bygd hus av tilhugget stein, men skal ikke få bo i dem, dere har 
plantet herlige vinmarker, men skal ikke få drikke vinen. For jeg kjenner til de 
mange lovbruddene og de talløse syndene deres, dere som forfølger rettferdige, tar 
bestikkelser og avviser fattige i porten» (Am 5,11.12).

«Herren holder rettergang med de eldste og stormennene i folket sitt. «Det er dere 
som har beitet vingården snau, det er rov fra de fattige i husene deres!» (Jes 3,14).

  Spørsmål til drøftelse
1.  Israel skulle huske at de hadde vært «fremmede» i Egypt, det var en av grun-

nene til at de skulle behandle fremmede og utstøtte i Israel slik de skulle 
ønske at de var blitt behandlet da de var utstøtt. Hva har dette med evan-
geliet å gjøre, tanken om at vi har blitt frigjort fra syndens slaveri ved Jesu 
blod? Hvorfor og på hvilke måter bør det Jesus har gjort for oss, påvirke vår 
behandling av andre, spesielt de hjelpeløse blant oss?

2.  Vi kan tilbe på den riktige dagen, forstå sannheten om de døde, helvete, 
dyrets merke osv. Men hva hjelper det hvis vi behandler andre dårlig eller 
undertrykker de svake blant oss eller unnlater å være rettferdige når vi skal 
bedømme en situasjon? Hvorfor må vi ikke tro at det å kjenne sannheten er 
det eneste Gud forventer av oss? Hvorfor er det en farlig felle for oss?

3.  Hvilken rolle burde troen ha for å hjelpe oss å forstå det som ofte kalles 
«menneskerettigheter»? 
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VELSMAKENDE BUDSKAP
Hasegawa Harue (65), Japan

Min mann hadde kreft, og vi fløy fra Japan til Alabama for at han skulle få behandling av 
adventistleger, siden jeg var adventist. Han var ikke kristen. 

Vi spiste vegansk mat og trimmet. Jeg gikk mye ned i vekt, og mannen min sluttet å røyke. 
Han begynte å lese Bibelen og ble døpt. Han døde en uke senere, bare 56 år gammel. Jeg sørget, 
men gledet meg til å treffe ham igjen.

Tilbake i Japan skjønte jeg at jeg hadde mer enn nok å leve av. Jeg ville bruke pengene til å 
utbre evangeliet her i landet, hvor bare én prosent er kristne. Så jeg ba: «Kjære Gud, hva skal jeg 
gjøre?»

En dag leste jeg Jes 55,13: «I stedet for tornekratt skal det vokse sypresser, i stedet for nesler 
skal det vokse myrt. Slik skal Herren få et navn, et evig tegn som aldri slettes ut.»

Da visste jeg at jeg ville starte en restaurant og hjelpe folk å få det bedre, slik som jeg i 
Alabama. Kanskje kunne jeg vinne deres tillit og vende deres blikk mot Jesus. Jeg ville kalle 
restauranten Myrt, som i verset i Jesaja.

Den dagen oppdaget jeg en tomt til salgs i en gate i hjembyen min. Den lå utmerket til, nær tre 
adventistkirker. Jeg kjøpte tomten og betalte for å få restauranten bygd.

Jeg kunne ingenting om restauranter, så jeg tok et kokekurs hos en adventist. Det kom gan-
ske mange til åpningen, men det var kaos, og jeg kunne ingenting om å drive restaurant. En av 
kundene var en tidligere kunde fra forsikringsjobben min. Han kjente en kaféeier som han ba om 
å hjelpe meg. Hun var til stor hjelp!

Forretningen går godt. Myrt er en av de få helt vegetariske restaurantene i Tokyo-området. Jeg 
arbeider på forsikringsjobben om morgenen, går til restauranten kl. 11 og serverer lunsj til kl. 14. 
Etter det går jeg tilbake til forsikringsjobben. Og restauranten er selvsagt stengt på lørdager. 

Denne restauranten har gitt meg kontakt med mennesker. En fast kunde har brystkreft og ba 
om hjelp med en sunn livsstil. Jeg ga henne adventistlitteratur. En enslig kvinne sa at hun ønsket 
seg nye venner. Jeg inviterte henne til kirken, og hun har kommet flere ganger.

Hovedtanken bak restauranten er å lede mennesker til Jesus. Derfor startet jeg den. Dette er 
Guds restaurant. Gud hjelper meg med driften, og Jesus eier den.

M ISJONSFORTELLING
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Bakgrunnsstoff
5 Mos 4,1–9; Matt 15,1–9; 4 Mos 25,1–15; 1 Kor 10,13; 5 Mos 4,32–35; Matt 5,13–16.

Minnevers
Hvilket stort folk har vel en gud som er like nær som Herren vår Gud er nær oss 
hver gang vi kaller på ham? (5 Mos 4,8).

De tre første kapitlene i 5 Mos var en historietime som minnet folket om det 
de hadde vært gjennom så langt. Fra kapittel fire blir tonen mer som en preken. 
Gjenfortellingen av hendelser var ikke bare for historieinteresserte. Den skulle vise 
dem Guds kraft og nåde blant folket, og at selv om de rotet det til, ville Herren holde 
pakten med dem. 

Kapittel fire begynner med det hebraiske ordet we’attah, som kan oversettes med 
«og nå». De hadde nettopp hørt om sin nyere historie, om hva Gud hadde gjort så 
langt – «og nå» skal de gjøre det Gud ber dem om å gjøre (se også 5 Mos 10,12) som 
gjensvar.

Derfor er det første verbet etter «og så» shama’, det samme verbet (og i samme 
form) som det ble brukt i begynnelsen av Shema-bønnen, og det betyr «hør» eller 
«lytt» eller «vær lydig» – et verb som går igjen i hele 5 Mos. 

Dermed begynner kapittelet: Og nå, Israel! Hør de forskrifter og lover som jeg 
lærer dere å holde ...

Hvilket folk er så stort?
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IKKE LEGGE TIL ELLER TREKKE FRA

Les 5 Mos 4,1.2. Hva var advarselen i forbindelse med Guds «forskrifter og lover», 
og hvorfor skulle de advares om dette med en gang? (Se også 5 Mos 12,32.)

Herren sier de skal holde «forskriftene og lovene» og ikke legge til eller trekke fra 
noe. Hvorfor? Ja, hvorfor skulle noen ønske å endre Guds lov? 
Vi vet jo svaret. 

«Satan har vært utrettelig i sitt forsøk på å fortsette det han begynte på i 
himmelen, å endre Guds lov. Han har klart å få verden til å tro på den teorien han la 
frem i himmelen før han falt, at Guds lov var uriktig og trengte å utbedres. En stor 
del av den kristenheten viser ved sin holdning, om ikke med ord, at de har godtatt 
den samme feilen.» – Selected Messages, Bok 2, side 107.

Når du tenker på det gamle Israels historie, ser du at de ofte fikk problemer fordi 
de ikke bare overså visse forskrifter i loven (de trakk i praksis noe fra), men de la 
også ting til den, slikt som ikke sto i loven og som i siste instans førte til at de brøt 
den. 

Les Matt 15,1–9. Hvordan er dette et eksempel på det prinsippet Moses advarte 
israelittene mot, selv om det er en annen sammenheng? 

Når israelittene til slutt fikk landet de var lovt, overså de ofte de direkte advarslene 
om f.eks. avgudsdyrkelse. Følgen ble at de fulgte de mange hedenske skikkene, 
iblant også som en del av det de mente var tilbedelse av Jahve. På Jesu tid hadde de 
lagt til alle slags overleveringer som satte «Guds ord ut av kraft». 

Lovene ble endret, enten det var ved å legge til eller trekke fra, og folket fikk føle 
følgene. 

Hvordan må vi være forsiktige så vi ikke legger til eller trekker fra det Gud sier vi 
skal gjøre? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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BAAL PEOR

I 5 Mos 4,3.4 får israelittene litt mer historieundervisning som en påminnelse om 
fortiden og hvilke åndelige og praktiske sannheter de burde lære av den.

Les 4 Mos 25,1–15. Hva skjedde, og hvilke åndelige og praktiske sannheter burde 
folket ha fått med seg fra denne fiaskoen?

Vi kan mislike historiene om at Israel utslettet noen av de hedenske folkeslagene 
rundt seg, men denne historien forklarer logikken bak befalingen. Israel skulle være 
et vitne for hedningene om den sanne Gud – den eneste Gud. De skulle være et 
eksempel og vise hvordan den sanne Gud skulle tilbes. Men da de holdt seg til de 
hedenske «gudene», ble det til opprør mot den Gud de skulle representere for verden.

Selv om uttrykket «å hore» ofte har en åndelig betydning, at Israel fulgte heden-
ske guder og skikker (se Hos 4,12–14), antyder språket – og resten av historien – i 
dette tilfellet at det var seksuell synd, iallfall i begynnelsen. Her benyttet Satan seg 
også av den syndige menneskenaturen da han brukte de hedenske kvinnene til å 
forføre mennene, som åpenbart lot seg forføre. 

Fysisk hor utartet utvilsomt også til åndelig hor. De involverte ble til slutt med på 
hedensk tilbedelse slik at Israel «bandt seg til BaalPeor», det vil si at de ble knyttet 
til denne falske guden og ofret til den. Til tross for alt de hadde lært, var de villige til 
å forlate det for lidenskapens og lystens skyld. 

Hvordan kunne det skje? Ganske enkelt ved å forherde samvittigheten med den 
første synden, den fysiske. Slik ble de klar til å falle for den siste, den åndelige, som 
må ha vært Satans endelige mål. De hadde sunket så dypt at teksten sier at en mann 
førte sin midjanittiske kvinne rett inn i selve leiren, rett foran Moses og folket som 
sto og gråt utenfor tabernaklet. 

Sinn og kropp er nært forbundet. Påvirkes det ene, påvirkes det andre. Hva kan 
denne historien si oss om hvor åndelig farlig det kan være for oss når vi hengir 
oss til visse nytelser?

__________________________________________________________________________________________________________________
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HOLD FAST VED HERREN DIN GUD

Tusenvis døde i synden ved BaalPeor. «Gud utryddet enhver som fulgte BaalPeor.» 
Men mange var ikke med på frafallet. Hvem var de? 

«Men dere som holdt fast ved Herren deres Gud, er alle i live i dag» (5 Mos 4,4). 
Hvordan forklarer teksten forskjellen mellom dem som falt i synd og dem som ikke 
gjorde det? Hva sier dette om synd og fristelse og Guds kraft i vårt liv?

Legg merke til kontrasten mellom ordet «alle» i dette verset og verset før. «Enhver» 
som fulgte etter BaalPeor, ble ødelagt, men «alle dere» som holdt fast ved Herren, 
er i live. Det var ingen mellomting den gang, og det er ingen nå heller. Vi er enten for 
eller imot Jesus (Matt 12,30).

Det hebraiske ordet for «holdt fast ved», dbq, peker ofte på en sterk forpliktelse 
til å holde seg til noe utenfor seg selv. Den samme hebraiske roten er brukt i 1 Mos 
2,24, når en mann skal forlate sin familie og «holde fast ved» sin kone (se også Rut 
1,14). I denne sammenhengen forekommer det fire ganger til i 5 Mos (10,20; 11,22; 
13,4; 30,20), og i hvert tilfelle var tanken den samme: folket skulle holde fast ved 
(klamre seg til) sin Gud. Det vil si at de skulle overgi seg til ham og hente kraft og 
styrke fra ham. 

Det som er viktig å huske, er at folket er verbets subjekt: de må holde fast. De må 
ta valget om å «holde fast ved» Gud og i hans kraft og styrke unngå å falle i synd.

Les Jud 24 og 1 Kor 10,13. Hva sies her i NT som også sies i 5 Mos 13,4? 

Gud er trofast, han kan hindre at vi faller. Men vi må bevisst velge å holde fast ved 
ham, slik de trofaste i Baal-Peor gjorde. Da kan vi være trygge på at vi kan være 
trofaste uansett fristelse.

Hvordan hjelper bønn, bibelstudium, tilbedelse og trosfellesskapet oss å holde 
oss til Herren? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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FOR HVILKET FOLK ER SÅ STORT? 

Det som følger i de neste versene etter 5 Mos 4,4, er noen av de dypeste og vakreste 
tekstene i hele Skriften. Man kan argumentere for at budskapet i 5 Mos faktisk 
finnes her, og at alt annet er utleggelse. Når du leser disse versene, kan du tenke på 
hvordan prinsippet kan anvendes for oss i dag.

Les 5 Mos 4,5–9. Hva sa Gud til Israel? Hvorfor? 

Herren vil at folket skal innse at de er blitt kalt og utvalgt av en bestemt grunn. De 
er et «stort» folk, akkurat slik Gud hadde sagt til Abram da han kalte ham bort fra 
kaldeerne, at: «Jeg vil gjøre deg til et stort folk» (1 Mos 12,2; se også 18,18). 

Men formålet med å bli stor, var at de kunne være en «velsignelse» (1 Mos 12,2) 
for «alle slekter på jorden» (1 Mos 12,3). Og selv om den ultimate velsignelsen ville 
være at Jesus, Messias, ville komme gjennom deres slekt, skulle de være verdens 
lys til det skjedde. «Jeg gjør deg til lys for folkeslag så min frelse kan nå til jordens 
ende» (Jes 49,6). Ikke slik at frelsen ble funnet hos dem, men at den sanne Gud som 
alene kan frelse, skulle åpenbares gjennom dem. 

Israel tilba og tjente den Gud som skapte verden, himmelens og jordens Herre; 
hedningene tilba stokk og stein og demoner (5 Mos 32,17; Sal 106,37). 

For en forskjell!
I disse versene pekte Moses på to ting som gjorde Israel spesielt. For det første 

var Herren nær dem på en unik måte, f.eks. i helligdommen, og for det andre på 
grunn av «rettferdige forskrifter og lover som hele denne loven» inneholder (5 Mos 
4,8). 

Les 5 Mos 4,32–35. Hva sa Herren også til dem som skulle ha fått dem til å forstå 
hvilket spesielt kall de hadde fått? 

Israel hadde fått mye. Hva ville deres respons bli?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________



B i b e l s t u d i e r  o k t o b e r  –  d e s e m b e r  2 0 2 1 53

TorsdagStudium 6  /  6. november

DIN VISDOM OG DIN FORSTAND

5 Mos 4,1–9 var et sterkt uttrykk, ikke bare for folkets spesielle status, men også dets 
misjonskall. I disse versene er tanken at de skulle adlyde og gjøre det Gud befalte.

Les 5 Mos 4,6 igjen. Hva sier Herren er deres «klokskap» og «forstand» i disse 
folkenes øyne?

Ved første øyekast kan det virke som om lovene og forskriftene var visdommen og 
forstanden. Men det står ikke det. Ja, Herren hadde lært dem lover og forskrifter, 
men deres klokskap og forstand var at de holdt dem og adlød dem. Deres lydighet – 
det var deres klokskap og forstand. 

Folket kunne ha hatt det flotteste systemet med lover og regler og forskrifter 
verden hadde sett (det hadde de), men hva nytter det hvis ikke Israel retter seg etter 
det? Deres klokskap og forstand kom av at Guds lov åpenbarte seg i deres liv. De 
skulle leve sannhetene som Herren hadde gitt dem, og de kunne bare gjøre det ved å 
adlyde dem. Alt lyset og all sannheten ville ikke gjøre verken dem eller hedningene 
noe godt hvis ikke Israel levde sannheten. Derfor blir de om og om igjen kalt til å 
adlyde, for deres lydighet mot vedtektene og lovene, ikke selve vedtektene og lovene, 
var det som gjorde dem til et vitne for verden. 

«Deres lydighet mot Guds lov ville gjøre dem til et under av velstand og 
framgang i livet midt for øynene på en forbauset verden. Han som kunne gi dem 
visdom og dyktighet i sinnrik skapende virksomhet, ville fortsette å være deres 
lærer, og han ville foredle dem og løfte dem opp på et stadig høyere plan, takket 
være lydigheten mot hans lover. Om de bare var lydige, ville de bli skjermet mot 
sykdommene som herjet blant andre folk. Og de ville bli velsignet med kraft og intel-
ligens. Herrens herlighet, hans majestet og makt skulle åpenbares gjennom all deres 
framgang i livet. De skulle være et kongerike av prester og fyrster. Gud utstyrte dem 
med alle muligheter for å bli det mektigste folket på jorden.» – Ord som lever (2006), 
side 205 [COL 288].

Les Matt 5,13–16. Hva sier Jesus som gjenspeiler det han hadde sagt til det 
gamle Israel? Hvordan er dette relevant for oss?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________



54 B i b e l s t u d i e r  o k t o b e r  –  d e s e m b e r  2 0 2 1

Fredag Studium 6  /  6. november

TIL ETTERTANKE

«Helt siden den store konflikten i himmelen tok til, har Satan hatt til hensikt å 
tilintetgjøre Guds lov. Derfor var det han satte i verk sitt store opprør mot Skaperen, 
og selv om han ble fjernet fra himmelen, har han drevet krigen videre på jorden. Å 
bedra menneskene og få dem til å overtre Guds lov, har hele tiden vært hans mål. 
Enten han oppnår dette ved å tilsidesette hele loven eller bare ett av budene, blir 
resultatet det samme. Den som ‘bryter ett av budene’, viser forakt for hele loven. 
Hans innflytelse og eksempel bærer preg av overtredelse. ‘Han har forbrutt seg mot 
dem alle.’ Jak 2,10.» – Alfa og Omega, bind 8, side 89 [GC 582]. 

Om Baal Peor skrev Ellen White: «De våget seg inn på forbudt område og ble fanget 
i Satans garn. De ble fascinert av musikken og dansen og av de vakre prestinner, 
og de gav avkall på troskapen mot Gud. Mens de festet og forlystet seg, ble sansene 
sløvet av vin, de mistet selvkontrollen og gav seg lidenskapen i vold. Når samvittig-
heten først var blitt skjemmet av utukt, var det lett å overtale dem til å bøye seg for 
avgudene. De ofret på hedenske altere og deltok i de mest nedverdigende ritualer.»  
– Alfa og Omega, bind 2, side 55 [PP 454].

  Spørsmål til drøftelse
1.  Tenk på hvordan vi står i samme stilling som det gamle Israel. Tenk på alt det 

vi har fått i kontrast til verden rundt oss og i forhold til mange andre kirke-
samfunn. Spørsmålet for oss er altså dette: Hvordan forholder vi oss til det vi 
har fått? Hvor godt projiserer vi vår «kunnskap og forstand» før verden?

2.  «Men dere som holdt fast ved Herren deres Gud, er alle i live i dag.» 
Subjektet for verbet «holdt fast ved», er folket. Herren vil ikke holde fast ved 
oss i den forstand at han vil tvinge seg inn på oss. Med den fri viljens gave 
må vi velge å holde oss til ham. Hvordan følger vi opp og holder fast ved ham 
når vi har tatt dette valget?

3.  Se på spørsmålet på slutten av søndagens avsnitt. Hva betyr det å legge til 
eller trekke fra Guds bud? Bortsett fra det åpenbare, som forsøket på å for-
andre sabbaten, hvordan kan noe sånt skje så behendig at vi ikke en gang 
merker det?



6 .  november6 .  november

EVANGELIET MED KARRIRIS
Sara (14), Japan

Sara går i Adventistkirken i Japan. Hun er ikke adventist, og ingen i familien er kristne. Hun 
går hver sabbat for å få spise i barnerestauranten der. Sara elsker sushi, men hun er spesielt 

glad for sabbatene når restauranten serverer karriris, som er populært blant japanske barn. Etter 
lunsj hører hun på bibelhistorier, synger sanger og leker sammen med de andre barna.

Sara begynte å gå i kirken da hun var seks. Mor var alene og sendte henne dit for å få et sunt 
måltid mat. Det er ikke absolutt fattigdom i Japan, men relativ fattigdom, der barn lever langt 
under gjennomsnittlig levestandard. Hvert syvende barn i Japan lever slik. Det gjelder spesielt 
barn av enslige mødre. De har ikke råd til ordentlig mat til barna eller til fritidsaktiviteter for dem, 
og de har verken tid til å hjelpe dem med lekser eller råd til å betale privatlærere slik som mer 
velstående mennesker.

Medlemmene i en adventistkirke la merke til den relative fattigdommen i lokalsamfunnet og 
begynte å gi gratis lunsj på sabbater og leksehjelp de andre dagene. Da bystyret begynte å tilby 
økonomisk hjelp til organisasjoner som ga fattige barn mat, søkte kirken om støtte og fikk det. 10-
30 barn begynte å komme hver sabbat.

I førstningen var Sara veldig sky når hun kom. Men hun elsket maten og bibellekene, og den 
oppmerksomheten medlemmene viste henne, så hun kom sabbat etter sabbat. Da hun ble eldre, 
begynte hun å hjelpe til med ettermiddagsprogrammet for de yngre barna. Så ble hun invitert til 
sommerleir, og der overga hun seg til Jesus.

Hun fortalte det da hun kom hjem, men mor ble ikke glad: «Du får vente til du er gammel nok 
til å bestemme selv,» sa hun. Dermed måtte Sara vente fire år på å bli døpt. Japanske barn får ikke 
bestemme slikt uten foreldrenes samtykke før de er 18 år. Sara er 14. Menighetsmedlemmene ble 
lei seg da Sara fortalte hva mor hadde sagt, men de ble ikke overrasket. Det var en typisk reaksjon 
fra en mor som ikke er kristen.

Be for Sara og moren hennes. Be for de andre barna som spiser, leker og lærer om Jesus hver 
sabbat i Adventistkirken i Kashiwa. Takk for misjonsgavene som bidrar til å spre evangeliet – 
med og uten sushi og karriris.

Skrevet av Yasuki Miyamota
Sara er et vanlig japansk navn og er et pseudonym for å beskytte hennes privatliv.
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Bakgrunnsstoff
Esek 28,15.16; 5 Mos 4,44; Rom 3,20; 5 Mos 10,1–15; 5 Mos 5,6–22; 5 Mos 9,1–6.

Minnevers
Jeg forkaster ikke Guds nåde. For hvis vi kan oppnå rettferdighet ved loven, da 
døde jo Kristus til ingen nytte (Gal 2,21).

Troende mennesker i de fleste kirkesamfunn snakker om lov og nåde og forstår for-
holdet mellom de to. Loven er Guds standard for hellighet og rettferdighet, og brudd 
på loven er synd. «Hver den som gjør synd, gjør opprør mot loven, ja, synd er opprør 
mot loven» (1 Joh 3,4). Og fordi vi alle har brutt den loven – «Skriften har lagt alt 
under synden» (Gal 3,22) – er det bare Guds nåde som kan frelse oss. «For av nåde 
er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave» (Ef 2,8). 

(Selvfølgelig er det den «lille detaljen» at den syvende dag er en del av loven. 
Men mange vil, i hvert fall foreløpig, avvise sabbaten og har mange unnskyldninger 
for sin holdning. Men det er et annet emne.)

Temaet lov og nåde går igjen i hele Bibelen, også i 5 Mos. Ja, denne boken viser 
også forholdet mellom lov og nåde, men i en spesiell sammenheng. 

Lov og nåde
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LOV I HIMMELEN

Gud er kjærlighetens Gud, og kjærlighet er prinsippet for hans karakter og grunnla-
get for hans styre. Og fordi Gud vil vi skal gjengjelde hans kjærlighet, har han skapt 
oss med en fri vilje, den friheten som er underforstått i kjærligheten.

Og sentralt i tanken om moralsk frihet er moralsk lov. Små partikler, havbølger 
og kenguruer følger til en viss grad naturlovene, men de hverken følger eller trenger 
moralske lover. Det gjør bare moralske skapninger, og det er derfor selv englene i 
himmelen har en morallov. 

Les Esek 28,15.16, som taler om Lucifers fall i himmelen. Det ble funnet urett i 
ham, og han syndet. Hva avslører bruken av disse ordene om hvorvidt det er en 
moralsk lov i himmelen?

Både «urett» og «synde» er ord som blir benyttet av oss. Men Skriften benyttet 
de samme ordene om det som skjedde i himmelen, i en annen del av skaperverket. 
Dette skulle si oss noe om det som finnes både i himmelen og på jorden. 

«Hva skal vi så si? Er loven synd? Slett ikke! Men uten loven ville jeg ikke visst av 
synden. Jeg ville ikke visst hva begjær var, dersom ikke loven sa: Du skal ikke be-
gjære» (Rom 7,7). Hvordan kan den samme tanken, iallfall i prinsippet, eksistere i 
himmelen, der det også finnes moralske vesener? 

«Guds vilje finner vi i de ti bud i hans hellige lov, og denne lovens prinsipper er him-
melens prinsipper. Englene i himmelen kan ikke nå frem til høyere kunnskap enn å 
kjenne Guds vilje. Å gjøre hans vilje er den høyeste tjeneste de kan vie sine krefter 
til.» – I naturens tempel, side 110 [MB 109].

Hvis Gud står overfor moralske vesener, vil han ha en moralsk lov til å styre dem, 
og brudd på den loven er synd både i himmelen og på jorden.

Hvorfor er tanken om en morallov uatskillelig fra tanken om moralske skapnin-
ger? Hva ville avgjøre hva som er moralsk eller ei uten den? 

__________________________________________________________________________________________________________________
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LOV I 5 MOS

Guds utvalgte folk står på grensen til Kanaan og skal endelig til å arve landet som 
Gud hadde lovet dem. Og som vi har sett, 5 Mos er Moses’ siste veiledning til hebre-
erne før de inntar landet. Og blant disse veiledningene var befalingene om å adlyde.

Les tekstene nedenfor. Hvilket poeng gjentas om og om igjen, og hvorfor er dette 
poenget så viktig for folket? (5 Mos 4,44; 17,19; 28,58; 30,10; 31,12; 32,46; 33,2). 

Selv en overfladisk lesning av 5 Mos viser hvor viktig lydighet mot loven var for 
israelittene. Det var deres paktsforpliktelser. Gud hadde gjort så mye for dem og 
ville fortsette å gjøre mye for dem – ting de ikke kunne gjøre for seg selv og som 
de i utgangspunktet ikke fortjente (det er det som er nåde, at Gud gir oss det vi ikke 
fortjener). Og det han ba om til respons, var lydighet mot sin lov.

Slik er det ennå. Guds nåde frelser oss, uten lovgjerninger. «For vi hevder at 
mennesket blir rettferdig ved tro, uten lovgjerninger» (Rom 3,28) – og vår respons er 
lydighet mot loven. Men vi adlyder ikke loven i et forsøk på å bli frelst av den: «For 
ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. 
Ved loven lærer vi synden å kjenne» (Rom 3,20 ) – men som et resultat av den frel-
sen vi har fått av nåde. «Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud» (Joh 14,15).

Femte Mosebok kan ses som en eneste stor lekse i nåde og lov. Ved nåden kjøper 
Gud oss fri og gjør det for oss som vi ikke selv kunne gjøre (ikke mer enn Israel 
kunne ha rømt fra Egypt på egen hånd), og som respons lever vi i tro et liv i lydighet 
mot ham og hans lov. Fra Adams fall og frem til dem som lever gjennom trengsels-
tiden og dyrets merke, ser man et folk som beskrives som dem som «holder seg til 
Guds bud og troen på Jesus» (Åp 14,12). Guds forhold til paktsfolket handler om lov 
og nåde. Guds nåde tilgir oss at vi har brutt hans lov, og Guds nåde setter oss også i 
stand til å adlyde hans lov, en lydighet som vokser ut av vårt paktsforhold til ham. 

Hvordan kan vi unngå å bli lovtreller når vi holder loven?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________



B i b e l s t u d i e r  o k t o b e r  –  d e s e m b e r  2 0 2 1 59

TirsdagStudium 7  /  13. november

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

LETOV LAK

Skeptikere, de som leter etter grunner til å forkaste Bibelen, peker ofte på noen 
harde ord fra Gud i GT. Tanken er at GTs Gud var hard, hevngjerrig og smålig i 
motsetning til Jesus. Dette er ikke noe nytt argument, men det er like feil nå som da 
det ble fremsatt for mange århundrer siden.

GT viser gang på gang at Gud elsker sitt folk Israel og bare vil dem det beste. Og 
denne kjærligheten ser vi tydelig i 5 Mos.

Les 5 Mos 10,1–15. Hva er disse versenes nære sammenheng, og hva lærer de oss 
om Guds følelser for sitt folk, også etter at de syndet? Hva lærer de oss om nåde? 

Guds nåde og kjærlighet til Israel stråler ut fra disse tekstene. Legg spesielt merke til 
vers 12 og 13. Det er egentlig én lang setning, et spørsmål, og spørsmålet er enkelt: 
Hva er det Herren din Gud krever av deg? Bare dette: at ... du alltid går på hans 
veier og elsker ham og ... holder Herrens bud og forskrifter?

På hebraisk står ordene for «din» og «du» i entall. Ja, Gud taler til folket som hel-
het, men hva hjelper det om ikke den enkelte adlyder dem? Helheten er summen av 
delene. Herren talte en til en til Israel som et folk.

Vi må heller ikke glemme slutten av vers 13: hold disse tingene letov lak, det vil 
si: «Da skal det gå deg vel.» Med andre ord befaler Gud folket å adlyde fordi det er i 
deres egen interesse å gjøre det. Gud skapte dem, opprettholder dem og vet hva som 
er best for dem, og han vil det beste for dem. Lydighet mot hans lov, de ti bud, kan 
bare føre til noe godt.

Loven har ofte blitt sammenlignet med et gjerde, en beskyttende mur, og ved å 
holde seg innenfor muren, blir etterfølgerne hans beskyttet mot mye ondskap som 
ellers ville komme over dem og ødelegge dem. Kort sagt, Gud ga folket sin lov av 
kjærlighet, og lydighet mot hans lov ville være til deres eget beste.

Hvordan kan vi se at lydighet mot Guds lov faktisk gjør at det går oss vel? 

__________________________________________________________________________________________________________________
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EN SLAVE I EGYPT

Ett tema går igjen i 5 Mos: at Herren reddet sitt folk Israel fra Egypt. Gang på gang 
blir de minnet om hva Gud har gjort for dem: «Og Herren førte oss ut av Egypt med 
sterk hånd, utstrakt arm og skremmende kraft, med tegn og under» (5 Mos 26,8; se 
16,1–6). 

Gjennom hele GT blir historien om utvandringen skildret som et eksempel på 
Guds mektige utfrielse, ved hans nåde, fra slaveriet og undertrykkelsen av Egypt: 
«For jeg førte deg opp fra Egypt og fridde deg ut fra slavehuset» (Mi 6,4). 

Selv i NT er tanken om utvandringen fra Egypt ved Guds store kraft et symbol 
på frelsen ved tro på Kristus: «I tro gikk de gjennom Rødehavet som over tørt land. 
Men da egypterne prøvde på det samme, druknet de» (Hebr 11,29; se også 1 Kor 
10,1–4).

Les 5 Mos 5,6–22, der Moses gjentar loven, de ti bud, grunnlaget for pakten med 
Jahve. Legg merke til det fjerde budet og grunnen som gis for det. Hva blir sagt som 
avslører lovens og nådens realitet?

Moses gjentar budet om å hvile på den syvende dag, men han gir det ekstra vekt. 
Det ble skrevet i stein i 2 Mos, men her utvider Moses det de allerede har fått. Hold 
sabbaten, ikke bare som et minnesmerke om skapelsen, men som et minne om 
redningen fra Egypt. Guds nåde reddet dem fra Egypt og ga dem hvile fra deres 
gjerninger (Hebr 4,1–5). Og som svar på den nåde Gud ga dem, skulle de vise slik 
nåde mot andre. 

I dette tilfellet blir den syvende dag ikke bare et sterkt symbol på skapelsen, men 
også på frelse og nåde. Alle i husstanden, ikke bare barna, men tjenerne, dyrene og 
til og med de fremmede blant dem kan hvile. Sabbaten utvider også den nåde som 
jødene fikk til andre, de som sto utenfor paktsfolket. Og den står midt i Guds lov. 
Det Gud har gjort for dem i nåde, må de gjøre for andre. Så enkelt er det.

Les Matt 18,21–35. Hvordan åpenbares prinsippet i denne lignelsen i sabbatsbu-
det slik det vektlegges i 5 Mos?

__________________________________________________________________________________________________________________
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IKKE FOR DIN RETTFERDIGHET

Temaet rettferdiggjørelse ved tro alene står sentralt i kristentroen. «For hva sier 
Skriften? Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig» (Rom 
4,3). 

Det kan også uttrykkes slik: «Hva er rettferdiggjørelse ved tro? Dette er et Guds 
verk som kullkaster menneskets storhet og gjør det for mennesket som mennesket 
selv ikke kan utrette for seg selv. Når mennesker ser at de ikke er noe, er de klare til 
å bli kledd i Kristi rettferdighet.» –The Faith I Live By, side 109.

Når man tenker på hvem Gud er og hvor hellig han er i motsetning til hvem vi er 
og hvor vanhellige vi er, så må det en utrolig nåde til for å frelse oss. Og det skjedde 
på korset, der Kristus, den uskyldige, døde for de skyldiges synder.

Les 5 Mos 9,1–6 med tanke på dette. Hva sier Moses som avslører virkeligheten av 
Guds nåde for de uverdige? Hvordan gjenspeiler det som skjedde her prinsippet om 
rettferdiggjørelse ved tro?

Hvis man skulle sammenfatte Paulus’ lære om evangeliet, kunne vi kanskje finne 
det i 5 Mos 9,5: «Det er ikke fordi du er rettferdig og rettskaffen» at Gud vil frelse 
deg. Nei, han vil gjøre det på grunn av løftene i det «evige evangelium» (Åp 14,6), et 
løfte han har gitt oss «ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og 
nåde, som er gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av» (2 Tim 1,9; se også Tit 1,2). Hvis 
løftet ble gitt «fra evighet av», kan det slett ikke være for våre gjerningers skyld, for 
vi eksisterte ikke «fra evighet av» og hadde derfor ingen gjerninger.

Kort sagt, Herren vil gjøre dette fantastiske arbeidet for deg og i deg til tross dine 
feil og mangler. Derfor befaler Herren deg å adlyde ham og hans lover. Løftet er 
allerede gitt: Dine gjerninger, din lydighet er ikke veien til frelse, selv om de hadde 
vært gode nok (det er de ikke). De er heller resultatet. 

Herren har frelst deg av nåde. Gå så ut med loven skrevet i hjertet og i Åndens 
kraft og hold hans lov. 

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

«Kristi fiende, som gjorde opprør mot Guds lov i himmelen, har som en dyktig 
general arbeidet av all sin kraft og funnet det ene knepet etter det andre, fullt av 
bedrag, for å gjøre Guds lov virkningsløs, den som er alene om virkelig å avsløre 
synd og er rettferdighetens standard.» – Review and Herald, 18. november 1890. 

2000 milliarder galakser opplyser kosmos. Og hundre milliarder stjerner i hver 
galakse. Altså 100.000.000.000. Det blir i alt 200.000.000.000.000.000.000.000.000 
stjerner.

Og den som tenker på og skaper noe, må være større enn og overgå det som ble 
skapt. Picasso er større enn og overgår et kunstverk av Picasso. Den Gud som tenkte 
ut og skapte vårt kosmos, må også være større enn kosmos og overgå det. 

Tenk så på dette: «I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han 
var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til» (Joh 
1,1–3). Det vil si at Gud som skapte alt det skapte, 200.000.000.000.000.000.000.000.000 
og alt det andre – hva gjorde han? Han «gjorde seg liten», ble født som menneske, levde 
et syndfritt liv og døde på korset der han bar straffen for våre synder, slik at vi kan ha 
løftet om evig liv. 

Foran oss ligger denne sannheten: nåden i Jesus Kristus på korset. Og hva ber 
Gud om til gjengjeld? «Dette er summen av alt du har hørt: Frykt Gud og hold hans 
bud! Dette gjelder for alle mennesker» (Fork 12,13).

  Spørsmål til drøftelse
1.  Gå gjennom spørsmålet på slutten av mandagsavsnittet, om hvordan men-

nesker som tror på å holde Guds lov, de ti bud (også det fjerde), kan unngå 
lovtrelldommens feller. Hva skiller lydighet, til og med streng og urokkelig 
lydighet, fra lovtrelldom, og hva er forskjellen på de to?

2.  Hvilke historier har du hørt (eller opplevd) om hvordan det å bryte de ti bud 
fikk forferdelige konsekvenser? Hva skal dette lære oss om hvordan loven 
gjenspeiler Guds kjærlighet til oss?

3.  Hvorfor burde korset vise oss hvor meningsløst det er å prøve å fortjene 
himmelen? 
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BORTKOMMET LAM
Chie Chinyama (43), Japan

Min mann og jeg driver en engelsk språkskole i Osaka, en by med 2,7 mill. innbyggere. 
Skolen måtte stenges pga. korona, men vi startet nettstudier før myndighetene erklærte 

unntakstilstand og har utrolig nok klart å beholde 90 % av elevene.
Men en tidligere elev har forundret meg enda mer. En 60 år gammel kvinne, Chikako, kon-

taktet meg midt under pandemien. Vi har kjent hverandre i 13 år, men mistet kontakten for to år 
siden. Men en dag fikk jeg en melding fra henne på Facebook Messenger

«Jeg vil komme i kirken din selv om det er pandemi,» skrev hun. Chikako var ikke kristen. Det 
forundret meg at hun ville lære mer om Jesus, og vi skrev litt frem og tilbake om hvordan jeg ble 
en kristen. Vi avtalte å møtes etter gudstjenesten på sabbaten.

Da fortalte jeg henne lignelsen om den bortkomne sauen (Luk 15,4-7). Chikako identifiserte 
seg straks med sauen. Hun sa at Jesus hadde kalt henne til å følge seg i mange år, men hun ville 
bestemme tiden selv. Det neste hun sa, forbauset meg.

«Jeg vet at Jesus har kalt meg som en forvillet sau, og jeg har oversett ham,» sa hun. «Men nå 
har jeg sluttet å overse ham, og jeg ønsker å bli døpt.»

Det var tydelig at Den hellige ånd hadde arbeidet med henne, spesielt under pandemien, og jeg 
fortalte med glede om Jesu kjærlighet og hans lære.

Vi møttes flere ganger etter dette. En sabbat da vi snakket om Jesu død, ble hun rørt av 
historien om røveren på korset som i siste øyeblikk valgte å dø som troende. Chikako var veldig 
opptatt av at Jesus alltid elsker og er villig til å tilgi. Hun hadde prøvd å finne glede og fred på 
egen hånd, men uten å lykkes.

«Jeg vil gjerne være som røveren på korset og ta imot Jesus,» sa hun.
Korona kan forstyrre vårt liv, men den kan ikke hindre Jesus i å vinne hjerter. Han sier: «Jeg 

har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også dem må jeg lede. De skal høre min 
stemme, og det skal bli én flokk og én gjeter» (Joh 10,16).

Jesus arbeider i vårt liv også når vi ikke ser eller føler det. Han kaller oss ved navn og vil 
frelse oss når vi overgir oss til ham.

Korona har gjort nettet og slike tiltak som Chies virtuelle engelskklasser enda viktigere for 
utbredelsen av evangeliet. En del av offeret dette kvartalet vil bidra til et prosjekt som skal hjelpe 
japanske mennesker, spesielt de unge, å bli kjent med Jesus over nettet. Takk for at du vil gi 
rundhåndet.
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Bakgrunnsstoff
1 Mos 2,8.9; Rom 6,23; 1 Joh 5,12; 5 Mos 30,1–20; Rom 10,6–10; 5 Mos 4,19; Åp 
14,6–12. 

Minnevers
I dag tar jeg himmel og jord til vitne mot dere. Jeg har lagt fram for deg liv og 
død, velsignelse og forbannelse. Velg da livet, så du og dine etterkommere kan 
få leve (5 Mos 30,19).

Det er en trist historie: en 22 år gammel kvinne får en dødelig sykdom. Hjernesvulst. 
Selv med alle moderne medisiner kunne ingenting gjøres før det uunngåelige. Men 
denne unge kvinnen, «Sandy», ville ikke dø.

Så hun hadde en plan. Etter hennes død ville hodet bli frosset ned i flytende 
nitrogen i håp om å bevare hjernecellene. Og der ville det ligge i femti år, hundre år, 
tusen år, til en gang i fremtiden når teknologien var kommet langt nok til at hjernen 
hennes kunne lastes opp til en datamaskin. Og ja, Sandy kunne «leve» videre, kan-
skje også for alltid.

Trist historie, ikke bare fordi en ung person skulle dø, men på grunn av hennes 
håp om liv. Som folk flest ønsket Sandy livet, hun ville leve. Men hun valgte en vei 
som ikke fører frem.

Denne uken fortsetter vi i 5 Mos og vil vi se på livets valg og muligheten vi har 
fått til å velge liv, men å velge det på de vilkårene som Gud har tilbudt i sin nåde.

Velg livet
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LIVETS TRE

Vi ba jo ikke om å komme hit, vel? Vi valgte ikke å bli til, like lite som vi valgte 
hvor og når vi ble født og hvem foreldrene våre var. 

Slik var det også for Adam og Eva. De valgte ikke å bli skapt av Gud, ikke mer 
enn et blad, en stein, et fjell. Som mennesker har vi ikke bare fått en eksistens (en 
stein har eksistens), og ikke bare liv (en amøbe har liv), men livet som fornuftige, 
frie vesener skapt i Guds bilde.

Vi valgte heller ikke å bli til som rasjonelle frie, vesener skapt i Guds bilde. Men 
det Gud tilbyr oss, er valget om å fortsette å eksistere; det vil si å velge å ha evig liv i 
ham. Det kan vi ha på grunn av Jesus og hans død på korset. 

Les 1 Mos 2,8.9.15–17 og 1 Mos 3,22.23. Hvilke to alternativer ga Gud Adam når 
det gjaldt hans eksistens?

«Midt i Edens hage vokste livets tre, og frukten kunne gi evig livskraft. Hvis Adam 
hadde vært lydig mot Gud, ville han fremdeles hatt fri adgang til dette treet og 
ville ha levd evig. Men da han syndet, fikk han ikke lenger spise av livets tre og ble 
dødens bytte. Gud sa til ham: ‘Av jord er du, og til jord skal du bli.’ Denne dommen 
tilkjennegir livets totale opphør.» – Alfa og Omega, bind 8, side 44 [GC 532, 533]

Bibelen gir oss bare ett av to alternativer: evig liv, det vi opprinnelig skulle ha, og 
evig død, som på en måte bare er å vende tilbake til intet, som vi kom fra.

Det er interessant at «livets tre», som Skriften sier gir udødelighet og som vi 
først møter i Bibelens første bok, dukker opp igjen i den siste boken. Les Åp 2,7 og 
Åp 22,2.14. Kanskje er budskapet at selv om vi skulle ha hatt tilgang til livets tre, 
så mistet vi adgangen på grunn av synd. Men når syndens problem til slutt var løst 
takket være Jesus og frelsesplanen, vil de de som valgte livet ha tilgang til livets tre, 
slik det skulle ha vært fra begynnelsen av.

Tenk på det: Hvordan velger vi daglig livet eller døden gjennom våre valg?
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INGEN MELLOMTING

Hele Bibelen gir oss et valg mellom to alternativer. 

Les tekstene nedenfor. Hvilke to valg er enten uttalt eller underforstått, og hvor-
dan legges alternativene frem?

Joh 3,16 

1 Mos 7,22.23

Rom 6,23

Rom 8,6 

1 Joh 5,12

Matt 7,24–27 

Det finnes ingen nøytralitet. Før den store striden er helt over, vil synd, Satan, ond-
skap, ulydighet og opprør bli utryddet. Når det har skjedd, vil hver enkelt av oss 
enten ha det evige liv slik Gud hadde planlagt det før verdens skapelse, eller så vil 
vi møte evig død, det vil si «en evig fortapelse borte fra Herrens ansikt og fra hans 
herlighet og makt» (2 Tess 1,9). Bibelen gir oss ikke andre alternativer. 

Hvilken skjebne skal vi få? Det er opp til oss selv. Vi har valget: liv eller død.

Siden det er tale om evig liv eller evig død: Hvorfor er sannheten om at helvete 
ikke torturerer mennesker for alltid en stor trøst? Hva ville det si om Guds natur 
hvis evig pine var de fortaptes skjebne? 

______________________________________________________________________________________________________
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LIV OG GODT, DØD OG ONDSKAP, VELSIGNELSE OG FORBANNELSE

Mot slutten av 5 Mos, etter å ha fortalt hva som vil skje hvis folket er ulydige mot 
Gud og bryter paktsløftene, begynner 5 Mos 30 med et løfte om at selv om de falt i 
ulydighet og ble straffet med eksil, så ville Gud likevel gi dem landet. Det vil si hvis 
de angret og vendte om fra sin ondskap.

Les 5 Mos 30,15–20. Hva er alternativene som ble lagt frem for Israel, og hvordan 
gjenspeiler de det vi har sett gjennom Bibelen? 

Herren er tydelig: Han har lagt frem et av to alternativer for dem, egentlig det samme 
han gjorde med Adam og Eva i Edens hage. De hebraiske ordene for «godt» (tov) og 
«ondt» (ra’) i 5 Mos 30,15 er de samme ordene som ble brukt i 1 Mos om treet til 
kunnskap om «godt» (tov) og «ondt» (ra’). Her, som overalt i Bibelen, finnes det ikke 
noe nøytralt ståsted. De vil enten tjene Gud og ha liv, eller de vil velge døden. Det er 
det samme for oss.

Liv, godhet, velsignelse, eller hva? Død, det onde og forbannelser. Egentlig kan 
man si at Gud bare tilbyr dem det gode, bare livet og bare velsignelsene. Men hvis de 
vender seg bort fra ham, vil disse dårlige tingene bli det naturlige resultatet, siden de 
ikke lenger har hans spesielle beskyttelse. 

Uansett hvordan vi forstår det, blir folket stilt på valg. Det er også klart at de har 
en fri vilje. Disse versene gir ingen mening uten vår frie vilje. 

Gud sa egentlig: Bruk så den frie viljen jeg har gitt dere og velg liv, velg velsig-
nelse, velg godhet, ikke død, ondskap og forbannelse. 

Det virker jo opplagt hva det riktige valget er, ikke sant? Og likevel vet vi hva 
som skjedde. Den store konflikten var like reell som den er nå, og vi bør lære av 
Israels eksempel hva som kan skje hvis vi ikke overgir oss helt til Gud og velger livet 
og alt dette valget innebærer.

Les 5 Mos 30,20. Legg merke til sammenhengen mellom kjærlighet og lydighet. 
Hva må Israel gjøre for å være trofast mot Herren? Hvordan gjelder de samme 
prinsippene oss i dag? 

__________________________________________________________________________________________________________________
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IKKE FOR VANSKELIG FOR DEG

5 Mos 30 åpner med at Herren forteller hva som ville skje hvis folket angret og 
vendte seg bort fra sine onde veier. For noen løfter de fikk!

Les 5 Mos 30,1–10. Hva lover Gud, selv om dette taler om hva som ville skje med 
dem hvis de var ulydige? Hva sier dette om Guds nåde? 

Det ville ha vært en trøst å få høre. Men poenget var ikke at det ikke betyr noe om 
de vendte seg bort fra det Gud hadde befalt. Herren tilbyr ikke billig nåde. Nei, det 
burde ha vist dem Guds kjærlighet, og som svar ville de gjengjelde hans kjærlighet 
og vise sin kjærlighet ved å være lydige mot det han ba dem gjøre.

Les 5 Mos 30,11–14. Hva sier Herren til dem? Hva er egentlig løftet i disse versene, 
og hvilke tekster i NT gjenspeiler det samme løftet? 

Se på appellen her. Herren ber dem ikke om noe som er for vanskelig. Guds befaling 
er ikke for «vanskelig» eller «mystisk» til at de kan forstå den. Det er heller ikke 
utenfor deres rekkevidde. Det er ikke langt opp i himmelen, så langt unna at noen 
andre må hente det for dem; det er heller ikke over havet, så andre må frakte det til 
dem. Herren sier: «Nei, ordet er deg helt nær, i din munn og i ditt hjerte, så du kan 
leve etter det» (5 Mos 30,14). Du kjenner det godt nok til å kunne uttale det, og det 
er i hjertet ditt så du vet at du må gjøre det. Derfor finnes det ingen unnskyldning for 
ikke å adlyde. «Å motta et påbud fra ham er ensbetydende med å motta evnen til å 
utføre det.» – Ord som lever (2006), side 236 [COL 333].

Paulus siterer noen av disse versene i forbindelse med frelsen i Kristus: han omta-
ler dem som et eksempel på rettferdighet ved tro (se Rom 10,6–10.) 

Og etter disse versene i 5 Mos blir israelittene bedt om å velge liv eller død, vel-
signelse eller forbannelse. Og hvis de av nåde og av tro velger livet, vil de få det. 
Slik er det vel nå også?

__________________________________________________________________________________________________________________
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ET SPØRSMÅL OM TILBEDELSE

Tilbedelsen sto sentralt i paktsforholdet mellom Gud og Israel. Det som gjorde dem 
forskjellige fra verden rundt dem, var at de var det eneste folket som tilba den sanne 
Gud i motsetning til den hedenske verdens falske guder, som egentlig ikke var 
guder i det hele tatt. «Se nå, jeg er Han! Det finnes ingen annen gud enn jeg» (5 Mos 
32,39).

Les 5 Mos 4,19; 8,19; 11,16 og 30,17. Hva er den advarselen som går igjen i alle 
disse versene? Hvorfor er den så viktig for folket Israel? 

Den gang som nå eksisterte Guds folk i en kultur og et miljø som var i konflikt med 
deres tro. Derfor må Guds folk alltid passe seg så ikke de også tilber verdens avgu-
der og guder. 

Vår Gud er en «nidkjær Gud» (5 Mos 4,24; 5,9; 6,15), og som vår skaper og frelser 
er bare han verdig vår tilbedelse. Her er det heller ingen kompromiss: Vi tilber enten 
Gud, som gir liv, godhet og velsignelser, eller vi tilber en annen gud som bringer 
ondskap, forbannelser og død.

Les Åp 13,1–15 og se hvordan tilbedelse fremstilles der. Se dette i kontrast til Åp 
14,6–12. Hva skjer her som gjenspeiler advarselen i 5 Mos om falsk tilbedelse? 

Problemet er det samme: Vil folk tilbe den sanne Gud og ha liv, eller vil de gi etter 
for presset og oppgi sin troskap til ham og gå døden i møte? Svaret ligger hos den 
enkelte. Gud tvang ikke Israel til å følge ham, og han tvinger ikke oss. Som vi ser i 
Åp 13, vil dyret og dets bilde bruke makt. Men Gud anvender kjærlighet.

Hvordan kan vi unngå å oppgi vår troskap til Jesus til fordel for en annen gud?

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE 

Vi får alle et valg.  Noen tror at Gud forutbestemte enkelte mennesker både til å gå 
fortapt og brenne i helvete for evig. Men Skriften lærer at vi fritt velger liv eller død, 
velsignelse eller forbannelse, godt eller ondt og at det avgjør vår skjebne. Og er det 
ikke godt å vite at selv om noen velger feil, er resultatet død, evig død, ikke evig 
pine i en uendelig ildsjø?

«’Syndens lønn er døden, men Guds nådes gave er evig liv i Kristus Jesus, vår 
Herre.’ De rettferdige skal arve livet, men døden er de ugudeliges lodd. Moses 
sa til Israel: ‘I dag har jeg lagt fram for deg livet og det gode og døden og det 
vonde.’ Døden som her er nevnt, er ikke den som ble forkynt for Adam, for hele 
menneskeheten lider straffen for hans synd. Det er ‘den annen død’, kontrasten til det 
evige liv.» – Alfa og Omega, bind 8, side 54 [GC 544].

  Spørsmål til drøftelse
1.  Snakk mer om tanken i tirsdagens avsnitt, om det er Gud som direkte straffer 

ulydighet her og nå, eller om det er en konsekvens av ulydighetens handlin-
ger. Eller kan det være begge deler? Eller kan det være tilfeller der det er det 
ene eller det andre? Hvordan skal vi forstå dette?

2.  Hva lærer de versene vi så på i dagens sitat om Guds kraft som kan hjelpe oss 
å erfare seier over synd? 

3.  Les Rom 10,1–10, der Paulus siterer fra 5 Mos 30,11–14 mens han forklarer 
frelse ved tro på Jesus i motsetning til å søke frelse og rettferdighet gjennom 
loven. Hvorfor tror du han benyttet disse versene fra 5 Mos? Legg merke til 
Rom 10,10: «Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner 
vi så vi blir frelst.» Hva mener Paulus? 

4.  Har din kultur, ditt eget samfunn, din egen folkegruppe synspunkter som kan 
føre til falsk tilbedelse hvis man ikke er forsiktig?
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FORRETNINGSMANNENS BØNN
Kiyong Kwon (56), Sør-Korea 

Når Kiyong ber, skjer det ting. Mens han ba, følte eieren av et sørkoreansk regnskapsfirma 
at han skulle plante en adventistmenighet. Han fikk bruke et tidligere kirkebygg, og 40 ble 

døpt det første året. Han fortsatte å be, og antallet døpte steg til 98 etter to og et halvt år. Kiyong 
bestemte seg for å be om 100 døpte.

Da han åpnet øynene, husket han en kvinne han ikke hadde sett på tre år. Han spurte seg for og 
fikk vite at hun hadde startet en kunstskole for barn. Han kjøpte en bukett blomster og ga den til 
henne på skolen. Så fortalte han om menighetsplantingen og de 98. «Du burde bli nummer 100,» 
sa han.

«Ja visst, jeg blir den hundrede,» sa kvinnen.
«Flott!» sa Kiyong. Men først må du ta bibelstudier. Jeg kommer hjem til deg kl. 19.30 i mor-

gen og lærer deg om Bibelen. «Sørg for at mannen din er der!»
Han nevnte mannen fordi han trengte to for å komme til hundre. Da han gikk, ringte hun til sin 

mann.
«Kiyong kommer hjem til oss for å undervise oss i Bibelen,» sa hun.
Hennes mann var også forretningsmann, men han tilba forfedrene og flere guder. Han hadde 

nylig kjøpt en haug engelske bøker for å forbedre engelsken sin med tanke på jobben, og en av 
bøkene var en bibel. Men den hadde forvirret ham. Han forsto ordene, men ikke hva de betydde. 
Til slutt bestemte han seg for å be til Bibelens Gud.

«Hvis du er den sanne Gud, så send meg en som kan lære meg å forstå Bibelen,» sa han høyt. 
Dermed ringte telefonen. Det var hans kone: «Kiyong kommer og underviser oss fra Bibelen i 
morgen,» sa hun.

Han ble målløs. Han rørte seg ikke på en lang stund. Det var som om lynet hadde slått ned. 
Han kjente det i hele kroppen, i hodet, ryggmargen og fotsålene.

Dagen etter kom Kiyong og så til sin forundring at de satt og ventet ivrig på å få bibelunder-
visning. De to voksne barna deres var der også og ville lære om den Gud som hadde besvart fars 
bønn så fort.

Familien studerte Bibelen med Kiyong og tok imot alt de lærte. De overga seg til Jesus, og i 
stedet for 100 døpte, ga Gud ham 102.

En del av offeret 13 sabbat vil gå til å utbre evangeliet i Sør-Korea med to prosjekter: et om-
sorgssenter for immigrantbarn i byen Ansan og et misjonssenter i byen Daegu.

Kiyong har plantet hele tre menigheter i Sør-Korea.

M ISJONSFORTELLING
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Bakgrunnsstoff
5 Mos 5,22–29; 4,25–31; 30,1–10; Matt 3,1–8; Mark 1,15; Apg 2,37.38.

Minnevers
Der skal dere søke Herren din Gud, og du skal finne ham når du søker ham av 
hele ditt hjerte og av hele din sjel (5 Mos 4,29).

Alle er syndere. Iblant hører vi noen som klager over tanken om arvesynden, men 
man skal bare se på nyhetene en dag eller to eller ta en rask titt på menneskets histo-
rie, så ser man sannheten i denne læren. 

Eller man kan se i speilet. Den som har mot til å granske sitt eget hjerte, kjenner 
sannheten i Rom 3,9–23, som ender med ordene: «for alle har syndet og mangler 
Guds herlighet» (Rom 3,23).

De gode nyhetene står i neste vers: «ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettfer-
dige, frikjøpt i Kristus Jesus» (Rom 3,24). Omvendelsen er viktig for denne nyheten: 
å erkjenne vår synd, være lei oss for den, be Gud om tilgivelse og så vende seg bort 
fra den. Siden vi er syndere, burde omvendelse være en sentral del av vår kristne 
eksistens. Og denne uken vil vi se på tanken om omvendelse slik den kommer til 
uttrykk i 5 Mos.

Hjertets omvendelse
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MI-YITTEN

Bibelsk hebraisk er fullt av idiomer, når visse ord brukes til å bety noe annet enn 
det de faktisk sier. Et idiom i GT er «Miyitten.» «Mi» er spørsmålet «hvem?» og 
«yitten» betyr «vil gi.» Så «Miyitten» betyr «Hvem vil gi?”

Men I GT uttrykker uttrykket et ønske, en lengsel, at noen ønsker noe inderlig. 
Etter flukten fra Egypt og stilt overfor utfordringene i ødemarken, utbrøt israelit-

tene: «Om vi bare hadde fått dø for Herrens hånd i Egypt» (2 Mos 16,3). Uttrykket 
«om bare» kommer fra «miyitten». 

«Måtte frelse komme til Israel fra Sion!» sier David (Sal 14,7). På hebraisk står 
det ikke «måtte», det står «miyitten». 

Når Job utbryter: «Om bare min bønn ble hørt, om Gud ville innfri mitt håp!» er 
«om bare» fra «miyitten» (Job 6,8). 

Les 5 Mos 5,22–29, spesielt vers 29. Hva har det å si at ordet som er oversatt som 
«måtte», kommer fra «mi-yitten»? 

Her er det Gud – som har skapt tid, rom og materie, som talte så verden ble til, som 
ga Adam livets ånde – som sier noe man vanligvis forbinder med menneskelig svak-
het og begrensninger. For et eksempel på den frie viljes realitet! Her ser vi at det er 
grenser for hva Gud kan utrette i den store konflikten. Denne bruken av «miyitten» 
viser at Gud ikke kan trosse vår frie vilje (da ville den jo ikke være fri). 

Og akkurat som det står oss mennesker fritt å synde, står det oss også fritt å velge 
Gud, å velge å være åpne for hans ledelse, å velge å svare på hans Ånd, omvende oss 
fra vår synd og følge ham. Valget er vårt og vårt alene, og det er et valg vi må ta dag 
for dag, øyeblikk for øyeblikk.

Hva er noen av alternativene du kommer til å møte de neste timene eller dagene? 
Hvordan kan du lære å overgi viljen din til Gud slik at du kan ta de riktige beslut-
ningene i hans kraft? 
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SØK MEG OG FINN MEG

Gjennom hele Bibelen får vi bevis for Guds forutviten. Det vil si at han vet alt som 
vil skje. Enten det er verdensrikenes fremvekst og fall (Dan 7) eller den enkeltes 
handlinger bare timer før de skjer: «Sannelig, jeg sier deg: I natt, før hanen galer, 
skal du fornekte meg tre ganger,» sier Jesus (Matt 26,34). Herren kjenner enden 
fra begynnelsen. Hans forutviten, også om våre frie valg, gjør ikke disse valgene 
mindre fri. 

Allerede før Gud førte israelittene inn i landet, visste han hva de ville gjøre når de 
var i landet.

Les 5 Mos 4,25–28. Hva sa Herren at de ville gjøre etter at de hadde kommet til 
landet han lovet dem?

I versene foran leser vi at Gud sier at de ikke skal lage avguder og ikke tilbe dem  
(5 Mos 4,15–20). Likevel forteller de neste versene at det er akkurat dette de kommer 
til å gjøre, til tross for alle advarslene.

Legg merke til 5 Mos 4,25. Moses sier at det ikke vil skje med en gang. Etter alt 
det de nettopp hadde opplevd, ville de neppe henfalle til avgudsdyrkelse med en 
gang. Men etter en generasjon eller så ville tendensen til å «glemme» det Herren 
hadde gjort for dem og det han hadde advart dem mot, få dem til å gjøre det han 
hadde advart mot (5 Mos 4,9)..

Les 5 Mos 4,29–31. Hva sier Herren at han vil gjøre for dem i denne situasjonen?

Guds nåde er fantastisk. Selv etter at de har tilbedt avguder og fått kjenne følgene av 
sine synder, vil han tilgi dem og ta dem til seg hvis de vender om. Kort sagt, hvis de 
fritt velger å omvende seg, vil han godta omvendelsen. 

Ordet i 5 Mos 4,30, ofte oversatt med «vend om», betyr egentlig «å komme 
tilbake.» Det vil si at de går tilbake til Herren, dit de skulle ha vært hele tiden. Det 
hebraiske ordet teshuvah, fra samme rot som «å vende tilbake», betyr «omvendelse». 

Dermed er kjernen i omvendelsen at vi vender tilbake til Gud etter at våre synder 
har skilt oss fra ham. 
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TESHUVAH

I 5 Mos har vi et sentralt tema: adlyd Herren og bli velsignet, vær ulydig, så får du 
kjenne på følgene. Slik er det også i NT. «Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte. Det 
et menneske sår, skal det også høste. Den som sår i sitt eget kjøtt, høster fordervelse 
av kjøttet; men den som sår i Ånden, høster evig liv av Ånden» (Gal 6,7.8).

Etter syndefallet virker det som synd faller like lett og naturlig som å puste. Og 
til tross for alle advarsler og løfter – «Disse budene som jeg gir deg i dag, er verken 
ufattelige eller langt borte» (5 Mos 30,11) – gjorde mange av folket nettopp det: de 
falt i de syndene Gud hadde advart mot. 

Men selv da var Gud villig til å ta dem tilbake hvis de brukte sin frie vilje, om-
vendte seg og kom tilbake til ham.

Les 5 Mos 30,1–10 igjen. Hva sier Herren at han vil gjøre for sitt folk, til tross for 
alt det gale de har gjort? Men hva var betingelsen for disse løftene? 

Det er ganske liketil: hvis du surrer det til, vil det få vonde følger for deg og din 
familie. Slik er synden. Men selv da kan du omvende deg, og Gud vil ta deg tilbake 
og velsigne deg. 

Det samme rotordet bak teshuvah opptrer ofte i disse versene. I 5 Mos 30,2 står 
det: «og du så vender om til Herren din Gud». I 5 Mos 30,8 står det: «Da skal du 
vende om og lyde Herrens røst.» Og i 5 Mos 30,10 står det: «og så sant du vender om 
til Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel.» 

Med andre ord: til tross for at de brøt pakten, forkastet ikke Gud dem, og hvis de 
ikke ønsket at han skulle oppgi dem, kunne de vise det ved å vende om.

Dette handler om folket som helhet, men hvordan gjenspeiler tekstene hvor sen-
tral omvendelsen er for oss som tror, vi som også iblant bryter den pakten vi har 
inngått med Gud? 
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AV HELE DITT HJERTE

5 Mos 30,1–10 åpenbarer Guds nåde og godhet for frafalne og syndere, også de som 
tidligere har vært velsignet av Gud på en spesiell måte: «Hvilket stort folk har vel 
en gud som er like nær som Herren vår Gud er nær oss hver gang vi kaller på ham?» 
(5 Mos 4,7). Til tross for alt det han hadde gjort for dem, og til tross for at de ikke 
hadde noen unnskyldning eller begrunnelse for sin synd, syndet de likevel. Lyder det 
kjent?

Men selv da – hva? 

I 5 Mos 30,1–10: konsentrer deg om deres omvendelse, at de vender tilbake 
(teshuvah) til Gud. Hva ble forlangt, og hva burde det lære oss om hva sann 
omvendelse er?

De måtte velge å vende tilbake til ham og adlyde ham av hele sitt hjerte. Det virke-
lige problemet var hjertet, for hvis hjertet hadde vært på rett sted overfor Gud, ville 
deres handlinger følge: de ville være lydige.

Det er derfor de fikk løftet om at hvis de oppriktig «vendte tilbake» til Herren, 
ville han arbeide i dem og «omskjære» deres hjerte. De må ta valget om å vende til-
bake til Gud, og da vil han føre dem tilbake til seg selv og til landet. Og der, i landet, 
ville han velsigne dem. Og en del av velsignelsen er at han ville gjøre sin gjerning i 
dem for å forandre hjertet deres «så du elsker Herren din Gud av hele ditt hjerte og 
av hele din sjel, slik at du skal få leve».

Når de svarte på tilskyndelsene fra Gud (se Apg 5,31), måtte de virkelig omvende 
seg fra sine synder. Og selv om det var en annen historisk sammenheng, skrev Ellen 
G. White: «De sørget over lidelsene de ble utsatt for på grunn av sin synd, ikke over 
at de hadde vanæret Gud ved å overtre hans hellige lov. Sann anger er noe mer enn 
sorg over synd. Det er å vende ryggen til det onde.» – Alfa og Omega, bind 2, side 
145 [PP 557]. Og dette er en sannhet vi kan se i 5 Mos 30,1–10. 

Hvordan kan vi vite forskjell på å være lei seg for syndens følger og å være lei seg 
for synden som sådan? Hvorfor er skillet viktig?

__________________________________________________________________________________________________________________
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OMVEND DEG OG BLI OMVENDT

Det er mye omvendelse i NT. Døperen Johannes kalte til omvendelse.

Les Matt 3,1–8. Hvordan kommer tanken om å vende om til uttrykk her? Med andre 
ord: Hva ber Johannes dem om å gjøre som gjenspeiler det vi fant i 5 Mos? Hvorfor 
var hans ord relevante for fariseerne og saddukeerne? 

Jesus begynte også sin virksomhet med kall til omvendelse. 

Les Mark 1,15. Hva sier Jesus, og hvorfor forbinder han omvendelse med 
evangeliet? 

Tanken er den samme enten det er Johannes som taler til de religiøse lederne eller 
Jesu tale til folket. Vi er syndere, og selv om Kristus kom for å frelse syndere, må 
vi vende om fra synden. Og denne omvendelsen inkluderer at vi tar avstand fra vårt 
gamle syndige liv. Vi må innse vår syndighet og vende om fra synden (og ikke bare 
dens følger), ta et bevisst valg om å legge bort syndene og helt og fullt å stole på Jesu 
fortjeneste idet vi «adlyder Herren din Guds røst» (5 Mos 15,5). 

Noen bibelforskere ser i NT ekko av tanken om omvendelse slik den kommer til 
uttrykk i 5 Mos. Da f.eks. Peter anklager folket for å ha korsfestet Jesus, «stakk det 
dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: ‘Hva skal vi gjøre, brødre?’» 
(Apg 2,37). Det vil si at de var klar over sin synd, og de var lei seg for den («stakk 
det dem i hjertet»), og de ville vite hva de skulle gjøre for å leve rett med den Gud de 
hadde fornærmet. 

Er ikke dette omtrent det samme som med oss alle: syndere som har fornærmet 
Gud?

Les Apg 2,38. Hvordan besvarte Peter spørsmålet, og hvordan avslører episoden 
prinsippet bak sann omvendelse?

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

«Ved hvert skritt framover i den kristne erfaring vil vår anger bli dypere. Det er til 
dem Herren har tilgitt, til dem han vedkjenner seg som sine barn, han sier: ‘Da skal 
dere tenke på deres onde ferd, på alt dere gjorde som ikke var godt. Dere skal kjenne 
avsky for dere selv.’ Igjen sier han: ‘Når jeg oppretter min pakt med deg, da skal du 
sanne at jeg er Herren. Så skal du minnes det du har gjort, og skamme deg slik at du 
aldri mer åpner munnen av skam, når jeg tilgir deg alt du har gjort, lyder ordet fra 
Herren Gud.’ Under slike forhold vil vi sikkert og visst ikke åpne munnen i selvfor-
herligelse. Vi skal vite at vår tilstrekkelighet finnes alene i Kristus. Derfor gjør vi 
apostlenes bekjennelse til vår egen: ‘For jeg vet at i meg, det vil si slik jeg er i meg 
selv, bor det ikke noe godt. ‘Jeg vil aldri rose meg av noe annet enn av vår Herre Jesu 
Kristi kors. Ved det er verden blitt korsfestet for meg og jeg for verden.’» – Ord som 
lever (2006), side 108, 109 [COL 160, 161].

«’Guds godhet driver deg til omvendelse.’ En gyllen kjede er slynget om hver sjel 
i fare. Det er nåden og barmhjertigheten i den guddommelige kjærligheten. Herren 
erklærer: ‘Med evig kjærlighet har jeg elsket deg; derfor lar jeg min miskunn mot 
deg vare.’» – Ord som lever (2006), side 140 [COL 202].

  Spørsmål til drøftelse
1.  Vi må vende om, men hvordan kan vi unngå at vi gjør omvendelse til en pre-

stasjon som om det i seg selv gir et rett forhold til Gud? Hva er den eneste 
måten dette kan skje?

2.  «Men da Judas, han som hadde forrådt ham, så at Jesus var blitt dømt, angret 
han og gikk med de tretti sølvpengene tilbake til overprestene og de eldste 
og sa: ‘Jeg syndet da jeg forrådte en uskyldig og sendte ham i døden.» «Hva 
angår det oss?’ svarte de. ‘Det blir din sak.’ Da kastet han pengene inn i tem-
pelet og forlot stedet. Og han gikk bort og hengte seg» (Matt 27,3–5). Judas 
var sikkert lei seg for det han hadde gjort, han tok jo sitt eget liv. Men hvorfor 
var det ikke sann omvendelse?

3.  Hvordan burde vår syndighet gjøre oss ydmyke overfor andre (ved at vi ikke 
dømmer dem) og overfor Gud? Hvorfor burde den kjensgjerning at det skulle 
et kors til, det vil si Guds Sønns død, for å redde oss, få oss til å se hvor ille 
synden egentlig er? 
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HJELP FRA HIMMELEN
David Kim (53), Sør-Korea

David svingte av motorveien og inn på en øde landevei. Han fulgte sin GPS til en avtale i 
en kirke i Utah. Plutselig meldte mobiltelefonen at veien var farlig og bare egnet for ter-

rengbiler. Han hadde kjørt langt på veien og kunne ikke bare snu. Han fortsatte. Litt senere kom 
advarselen igjen, og så forsvant asfalten.

Etter en kort motbakke stoppet motoren. Han fikk ikke start på den igjen, og telefonen hadde 
ikke signal. Her satt han, en dataprogrammerer fra Sør-Korea, fast på en grusvei i USA. 

«Enn om det kommer ville dyr,» tenkte han. David knelte på veien og ba. «Tilgi meg, Herre. 
Jeg visste ikke at dette ville skje. Men jeg skal holde et seminar på sabbaten. Hva galt har jeg 
gjort?»

Han glemte at Gud hadde ledet ham på sine reiser for å forelese om hvordan man kunne misjo-
nere over nettet og på sosiale medier. 

Fem minutter senere kom en pickup opp bakken. Et eldre ektepar kom ut. «Hva har skjedd?» 
sa mannen.

David fortalte om motoren som ikke ville starte. Mannen prøvde, men uten hell. Så han ga 
David nøkkelen igjen og sa han ville kjøre ham ti km til et sted der telefonen virket og han kunne 
skaffe veihjelp.

Men plutselig ba mannen om nøkkelen igjen og ba David sette seg inn. Bilen startet med én 
gang. David takket den gamle og snudde bilen. Han kjørte tilbake til hovedveien og takket Gud 
hele veien. Han hadde oversett advarslene, men Gud hadde skaffet ham hjelp fra himmelen så han 
kunne komme frem til sin neste avtale i tide.

David Kim er en av mange adventister fra Sør-Korea som er misjonærer i andre land. Dette kvar-
talet har verdensmenigheten anledning til å hjelpe med to prosjekter i Sør-Korea: et omsorgssen-
ter for innvandrerbarn i byen Ansan og et misjonssenter i byen Daegu.

David driver to nettsteder. På 3AMS.com tilbyr han Ellen Whites skrifter på koreansk, kinesisk, 
spansk, portugisisk, fransk, nederlandsk, russisk, rumensk, japansk og engelsk. På sabbathtruth.
or.kr samler han sannheten om sabbaten.
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4. desemberStudium 10

Bakgrunnsstoff
1 Mos 9,8–17; 5 Mos 4,32–39; Åp 14,12; 5 Mos 4,9.23; 6,7; 8,7–18; Ef 2,8–13.

Minnevers
Husk det, og glem aldri hvordan du vakte Herren din Guds harme i ørkenen. 
Helt fra den dagen du gikk ut av Egypt og til dere kom til dette stedet, har dere 
stadig gjort opprør mot Herren (5 Mos 9,7).

To ord går igjen i Bibelen: husk og glem. Begge gjelder noe som skjer i vårt sinn. 
Begge er verb, og de er motsetninger: å huske er ikke å glemme, og å glemme er 
ikke å huske.

Gud ber ofte folket om å huske alt han har gjort for dem: å huske hans nåde og 
godhet mot dem. I mye av GT sier profetene at folket ikke må glemme det Herren 
hadde gjort for dem. Men de skulle heller ikke glemme hva deres kall var og hva 
slags mennesker de skulle være som svar på det kallet. «Jeg minnes Herrens verk, 
minnes dine under fra gammel tid» (Sal 77,12). 

Er det ikke det samme i dag? Det er lett å glemme hva Gud har gjort for oss.
Denne uken skal vi se på dette prinsippet i 5 Mos, at vi ikke må glemme, men 

huske Guds vei med oss.

Husk det, og glem aldri
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HUSK REGNBUEN

Første gang ordet «husk» opptrer i Bibelen, er i 1 Mos 9, da Gud fortalte Noah at han 
ville sette regnbuen på himmelen som et tegn på sin pakt med jorden, at han aldri 
mer ville ødelegge jorden med en vannflom. 

Les 1 Mos 9,8–17. Hvordan brukes ordet «husk» her, og hva kan dette lære oss om 
hvordan vi skal huske hva Gud har gjort for oss?

Selvsagt trenger ikke Gud regnbuen for å huske løftet og pakten. Han benyttet bare 
et språk som mennesker kan forstå. Regnbuen er utspent for at vi skal huske Guds 
løfte og pakt om ikke å ødelegge verden igjen med vann. Med andre ord skulle regn-
buen hjelpe folk å huske den spesielle pakten som Gud hadde inngått: hver gang de 
ser regnbuen, skal Guds folk ikke bare huske Guds dom over verden for dens synd, 
men også hans kjærlighet til verden og hans løfte om ikke å oversvømme den igjen. 
Derfor ser vi her betydningen av å huske: huske Guds løfter, huske Guds advarsler, 
huske Guds handlinger i verden. 

Regnbuen på himmelen blir enda viktigere i dag når mange avviser tanken om at 
det har vært noen verdensomspennende flom. Det er fascinerende at Ellen G. White 
skrev at før flommen kom, hadde mange den samme ideen om at naturlovene var 
konstante og utelukket muligheten for at en verdensomspennende flom noen gang 
kunne skje. Hun skrev at de vise og kloke hevdet at naturens «lover er så grunnfestet 
at ikke engang Gud selv kan forandre dem.» – Alfa og Omega, bind 1, side 74 [PP 
97]. Før syndfloden hevdet folk altså at naturlovene tilsa at den ikke kunne komme, 
og etter syndfloden sier folk at det aldri har vært noen syndflod fordi naturlovene 
ikke tillater det.

Men i sitt ord fortalte Gud om syndfloden og ga verden et tegn, ikke bare på 
syndfloden, men på hans løfte om ikke å sende enda en flom. Hvis vi husker hva 
regnbuen betyr, kan synet av den forsikre oss om at Guds ord er pålitelig. Og hvis vi 
kan stole på hans ord når det gjelder dette løftet, hvorfor ikke også stole på hans ord 
i alle ting? 

Neste gang du ser en regnbue, så tenk på Guds løfter. Hvordan kan vi lære å ha 
tillit til løftene? 

__________________________________________________________________________________________________________________
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NÅR DET GJELDER TIDLIGERE TIDER 

I 5 Mos 4 har vi lest de formaningene Herren ga sitt folk om deres privilegier som 
Guds utvalgte folk. Han hadde reddet dem ut av Egypt «ved prøvelser og tegn, ved 
under og krig, med sterk hånd og utstrakt arm og store, skremmende gjerninger? Alt 
dette så du at Herren deres Gud gjorde for dere i Egypt» (5 Mos 4,34). Med andre 
ord har Gud ikke bare gjort noe stort for deg, han gjorde det på måter som skulle 
hjelpe deg å huske, og aldri glemme, hvilke store ting han hadde gjort.

Les 5 Mos 4,32–39. Hva sa Herren de skulle huske, og hvorfor var det så viktig å 
huske det?

Moses peker tilbake gjennom historien, helt til skapelsen, og spør om noe noen gang 
har blitt gjort for noen som det som ble gjort for dem. Han ber dem granske selv og 
se om noe slikt som det de opplevde, noen gang hadde skjedd før. Moses prøvde å 
få dem til å innse hva Herren hadde gjort for dem, og dermed hvor takknemlige de 
burde være for hans mektige handlinger i deres liv.

Sentralt i disse handlingene var utfrielsen fra Egypt og det at han talte til dem på 
Sinai slik at de fikk høre hans ord i ilden.

Les 5 Mos 4,40. Hvilken konklusjon ønsket Moses at folket skulle trekke av ordene 
om hva Gud hadde gjort for dem? 

Herren gjorde ikke alt dette uten en hensikt. Han hadde utfridd sitt folk og holdt sin 
del av pakten han hadde inngått med dem. De var utfridd fra Egypt, og i ferd med å 
komme inn i løftets land. Gud gjorde sin del. De ble nå bedt om å gjøre sin del, som 
ganske enkelt var å adlyde.

Hvordan representerer denne modellen frelsesplanen slik den kommer til uttrykk 
i NT? Hva gjorde Jesus for oss, og hvordan skal vi svare på det han har gjort? (se 
Åp 14,12).

__________________________________________________________________________________________________________________
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TA DEG I VARE ... SÅ DU IKKE GLEMMER DET

Les 5 Mos 4,9.23. Hva sier Gud de skal gjøre, og hvorfor er denne formaningen så 
viktig for folket?

To verb dominerer begynnelsen av begge versene: «ta deg i vare» og «glem». Gud 
sier: ta deg i vare så du ikke glemmer. Det vil si: Glem ikke hva Herren har gjort for 
deg eller pakten han inngikk med deg.

Verbet «ta deg i vare», smr (som også brukes i en annen form i 5 Mos 4,9, oversatt 
med «vokt deg vel»), forekommer i hele GT, og det betyr å «holde», «å våke», «å 
bevare» eller «å vokte.» Det opptrer første gang i Skriften før synden, da Gud ba 
Adam om å «passe» hagen han hadde gitt ham (1 Mos 2,15).

Men nå ba Gud folket, hver enkelt av dem (verbet står i entall), om å vokte seg 
selv, så de ikke glemmer. Dette er ikke «glemme» som hukommelsestap (det kan 
skje over generasjoner), men mer i betydningen å være slapp når det gjelder pakts-
forpliktelsene. Det vil si at de skulle tenke på hvem de var og hva det betydde når det 
gjaldt å leve for Gud, for andre hebreere, for de fremmede blant dem og for folkene 
rundt dem.

Les igjen 5 Mos 4,9 (se også 6,7 og 11,19), men fokuser på den siste delen, om å 
lære dem videre til barn og barnebarn. Hva ville det ha å gjøre med å hjelpe dem til 
ikke å glemme?

Det er ikke tilfeldig at rett etter at Moses ba dem om ikke å glemme, ikke å la disse 
tingene «forlate ditt hjerte», så ba han dem om å lære det videre til nye generasjoner. 
Barna trengte å høre om disse tingene, men kanskje enda viktigere var det at ved å 
fortelle og gjenfortelle historiene om hva Gud hadde gjort for dem, ville folket ikke 
glemme hva dette var. Noen bedre måte å bevare kunnskapen om hva Herren hadde 
gjort for sitt utvalgte folk, fantes vel ikke?

Hvordan har det å fortelle andre om din erfaring med Gud vært godt ikke bare for 
andre, men også for deg? Hvordan har din fortelling om hans ledelse hjulpet deg 
til ikke å glemme dette?

__________________________________________________________________________________________________________________
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SPIST OG METT 

En som hadde jobbet ved generalkonferensen i 34 år, fortalte en historie om hvor-
dan han og hans kone landet på en flyplass for lenge siden og hadde mistet et kolli 
av bagasjen. «Der ved bagasjebåndet og synlig for alle knelte vi og ba Gud om at 
vi måtte få tilbake bagasjen.» Så sa han at mange år senere skjedde det samme: de 
ankom flyplassen, men et kolli var ikke med. Han fortalte hva som skjedde videre. 
«Slapp av,» hadde han sagt til sin kone, «forsikringen dekker det.»

Ha dette i mente når du leser 5 Mos 8,7–18. Hvilken advarsel gir Gud sitt folk, og 
hva burde det også bety for oss i dag?

Se på hva trofasthet mot Herren ville føre til. Ikke bare ville de ha et godt og rikt 
land, «et land der du ikke skal spise ditt brød i fattigdom og ikke mangle noen ting» 
(5 Mos 8,9), men de vil bli rikt velsignet i landet: storfe og småfe, gull og sølv og fine 
hus. De får alt det livet kan by på. 

Men hva da? De ville møte den faren som alltid følger med rikdom og fysisk vel-
stand, at de glemmer at det er Herren «som gir deg kraft til å vinne rikdom»  
(5 Mos 8,18). 

Kanskje ikke med en gang, men etter som årene går og de får all den materielle 
velstand de trenger, vil de glemme fortiden, glemme hvordan Herren hadde ført dem 
gjennom «den store og uhyggelige ørkenen» (5 Mos 1,19) og tro at det var deres egen 
kløkt og talenter som gjorde suksessen mulig. 

Det var akkurat dette Herren advarte dem mot – og når man leser de senere 
profet ene, er det akkurat dette som fant sted.

Moses sier at de midt i all velstanden må huske at det var Herren som hadde gjort 
dette for dem og ikke la seg lure av de materielle velsignelsene han hadde gitt dem. 
Århundrer senere advarte Jesus mot «rikdommens bedrag» i lignelsen om såmannen 
(Mark 4,19). 

Samme hvor mye penger og materielle goder vi har, er vi kjøtt og blod, og venter 
på et hull i bakken. Hva burde dette fortelle oss om rikdommens farer, siden 
rikdom kan få oss til å glemme vårt behov for den eneste som kan frelse oss fra 
dette hullet i bakken? 

__________________________________________________________________________________________________________________
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HUSK AT DU VAR SLAVE

Les 5 Mos 5,15; 6,12; 15,15; 16,3.12 og 24,18.22. Hva ville Gud at de aldri skulle 
glemme, og hvorfor?

Gjennom hele GT førte Herren folkets tanker tilbake til den mirakuløse utgangen 
fra Egypt. Den dag i dag feirer jødene påsken til minne om det Gud gjorde for dem. 
«Når dere så kommer inn i det landet Herren har lovet å gi dere, skal dere holde 
denne skikken ved lag. Og når barna deres spør: Hva er dette for en skikk? skal dere 
svare: Det er påskeoffer for Herren fordi han gikk forbi israelittenes hus i Egypt da 
han slo egypterne, men sparte husene våre» (2 Mos 12,2527).

I dag er påsken et symbol på den utfrielsen vi har i Kristus: «For vårt påskelam er 
slaktet, Kristus» (1 Kor 5,7).

Les Ef 2,8–13. Hva får de hedningkristne beskjed om å huske? Hvordan er det en 
parallell til det hebreerne fikk beskjed om å huske?

Paulus ville de skulle huske hva Gud hadde gjort for dem i Kristus, hva han hadde 
reddet dem fra, og hva de hadde på grunn av Guds nåde mot dem. Som israelittene 
hadde heller ikke de noe å rose seg av. Det var bare Guds nåde som gjorde dem til 
dem de var i Kristus Jesus, en nåde de hadde fått selv om de hadde vært «uten del i 
paktene og løftet».

Det er viktig at vi alltid husker og ikke glemmer hva Gud har gjort for oss i Kris-
tus. «Det ville være godt for oss å bruke en time hver dag til å meditere over Kristi 
liv. I tankelivet burde vi gjenopplive hans liv steg for steg, og i fantasien holde fast 
ved hver begivenhet, særlig de avsluttende scener. Når vi tenker på hans store offer 
for oss, vil vi få en mer stabil tillit til ham, vår kjærlighet vil opplives, og vi vil bli 
mer gjennomtrengt av hans Ånd.» – Alfa og Omega, bind 4, side 63 [DA 83].

__________________________________________________________________________________________________________________
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«Gud viste stor nåde og barmhjertighet med sine feilende skapninger da han satte 
den vakre regnbuen i skyen som en garanti for sin pakt med menneskene. Herren 
sier at når han ser på regnbuen, vil han minnes pakten. Det betyr ikke at han ellers 
kunne glemme den. Men han taler til oss i vårt eget språk for at vi bedre skal kunne 
forstå ham. Det var Guds hensikt at når barn i senere slektledd spurte foreldrene 
hva den vakre buen over himmelhvelvingen var til for, skulle de gjenta historien om 
storflommen og fortelle barna at Gud selv hadde spent buen ut som en forsikring om 
at vannet aldri mer skulle oversvømme i orden. Slik ville den vitne fra slekt til slekt 
om Guds kjærlighet, og på den måten styrke menneskenes tillit til ham.» – Alfa og 
Omega, bind 1, side 8384 [PP 106].

Siden kristendommens begynnelse har det aldri vært en menighet som har opplevd 
slik velstand som vi opplever i noen land i verden. Spørsmålet er: Hva er prisen? Slik 
velstand må da påvirke vår åndelighet – og ikke til det bedre. Hvordan kunne den 
gjøre det? Når har rikdom og materiell overflod fostret dyder som selvfornektelse og 
selvoppofrelse? I de fleste tilfeller skjer det motsatte: jo mer mennesker har, desto 
mer selvtilfredse blir de, og desto mindre tilbøyelige til å stole på Gud er de. Rikdom 
og velstand er vel og bra, men det følger med mange åndelige snarer. 

  Spørsmål til drøftelse
1.  Snakk om hvordan rikdom påvirker vår åndelighet. Hvordan kan de «med 

penger» beskytte seg mot noen av de åndelige farene som rikdom kan føre 
med seg?

2.  Snakk om de avsluttende scenene i Kristi liv og hva de sier oss om Guds kjær-
lighet til oss og hvorfor vi aldri må glemme denne kjærligheten. Hvilke andre 
ting kan du tenke på som åpenbarer Guds godhet, og hvorfor vi alltid bør ha 
dette for øye? 

3.  Selv om noen forskere sier at det ikke var noen verdensomspennende synd-
flod, enda Bibelen, og regnbuen, sier at det var tilfelle, og noen hevder at det 
heller ikke var noen skapelse på seks dager, slik Bibelen beskriver. Og den 
syvende dag er et minne om den. Hva burde dette si oss om hvor stor og ne-
gativ innvirkning kulturen kan ha på troen?
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SOS-MISJONÆR
Jang So-hee (19), Sør-Korea

Som tenåring ville jeg bli misjonær. Men hvordan? Far døde da jeg var liten, og mor var den 
eneste kristne jeg kjente. Resten av familien var sjamaner og tilba fedrenes ånder hjemme 

i Sør-Korea. En dag fortalte mor om en professor som sender misjonærer til andre land og som 
ville snakke med meg om mine drømmer.

Jeg avtalte et møte med professoren. Noen dager senere så jeg en gruppe tenåringer med 
bokstavene SOS på T-skjortene sine. De inviterte meg til et studentmøte i en adventistkirke. Jeg 
ble gladelig med.

Da pastoren fikk høre at jeg var kristen, spurte han hva jeg visste om sabbaten. Han forklarte 
sabbaten for meg. Det talte til meg. Da ringte professoren, og jeg utsatte møtet vårt. 

Den kvelden lærte jeg om sabbaten, Jesu gjenkomst, dommen, Guds frelse og den store kon-
flikten. Jeg var så glad. Jeg kom tilbake dagen etter for å lære mer. Da ringte professoren igjen. 
Han ble sint da jeg fortalte at jeg studerte Bibelen i en adventistkirke. Han la ut om sin lære for 
meg. Pastoren hørte noe av samtalen og sa professoren hørtes ut som en fra en gruppe som mener 
at deres leder er Den hellige ånd selv. Det viste seg at det stemte, og at mor tilhørte den samme 
gruppen.

Det gjorde meg trist at hun hadde prøvd å lure meg inn i denne gruppen. Jeg ba henne studere 
Bibelen sammen med adventistpastoren, men hun ble sint og nektet. 

Pastoren foreslo at jeg skulle studere ved Sahmyook Adventist University. «Der kan du studere 
Bibelen og lede din mor til sannheten,» sa han.

Mor ble gradvis mildere stemt mens jeg studerte. Jeg fortalte henne det jeg lærte og la igjen 
bibelstudier hjemme. Etter hvert så hun adventistprogrammer på YouTube og leste adventistbla-
der. Jeg fullførte mine studier i 2020.

Mors gruppe hadde en sammenkomst som ble en superspreder av koronaviruset og førte til et 
av de verste utbruddene i Sør-Korea. Tusenvis av mennesker ble smittet, også mor. Hun kom seg 
fort, men gruppens kirke ble stengt og møtene forbudt. Jeg tror Gud leder mor til større kunnskap 
om seg selv.

Jeg liker Jesu ord: «Menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem» 
(Luk 19,10). Det er meg. Gud satte meg i kontakt med SOS-studentene og hjalp meg å se sannhe-
ten om mor. «SOS» står for «Salvation, Only Jesus, Service» (frelse, bare Jesus, tjeneste). Jeg vil 
bli SOS-misjonær til min mor og verden. Denne planen er svaret på min drøm.

So-hee er en av mange adventister fra Sør-Korea som brenner for misjon. Dette kvartalet kan vi 
brenne for misjonen i Sør-Korea. En del av offeret 13. sabbat vil bidra til misjonssentre i to byer.
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11. desemberStudium 11

Bakgrunnsstoff
2 Kong 22; Neh 9,6; Jer 7,1–7; Sal 148,4; Jer 29,13; Mi 6,1–8; Dan 9,1–19.

Minnevers
Men det var bare dine fedre Herren bandt seg til i kjærlighet, så han valgte ut 
dere som er deres etterkommere, framfor alle de andre folkene, slik det også 
er i dag (5 Mos 10,15).

Det er fascinerende at senere forfattere i GT ofte viser til tidligere forfattere og 
bruker dem og deres skrifter for å understreke et poeng.

Sal 81 går f.eks. tilbake til 2 Mos og siterer nesten ordrett fra innledningen til de 
ti bud, da salmisten skrev: «Jeg er Herren din Gud som førte deg opp fra Egypt» (Sal 
81,11). 

Gjennom hele GT vises det til 1 Mos, spesielt skapelsesberetningen: «Jeg så jor-
den, og se! – den var øde og tom, mot himmelen – lyset var borte» (Jer 4,23; se også 
1 Mos 1,2).

Og mange ganger viste de senere forfatterne av GT tilbake til 5 Mos, som spilte 
en sentral rolle i Israels paktsliv. Denne uken ser vi på hvordan boken ble benyttet av 
senere forfattere. Hvilke deler av 5 Mos benyttet de, og hva ville de ha sagt som er 
relevant for oss i dag?

5 Mos i senere skrifter

88 B i b e l s t u d i e r  o k t o b e r  –  d e s e m b e r  2 0 2 1



B i b e l s t u d i e r  o k t o b e r  –  d e s e m b e r  2 0 2 1 89

SøndagStudium 11  /  11. desember

LOVBOKEN

Kong Josjia av Juda, som var åtte år da han ble konge, regjerte 31 år (640 f.Kr. –609 
f.Kr.) før han døde på slagmarken. I hans attende regjeringsår skjedde noe som iall-
fall en stund endret Guds folks historie.

Les 2 Kong 22. Hva kan vi lære av denne hendelsen? 

Forskere har lenge ment at «en bokrull med loven» (2 Kong 22,8) var 5 Mos, som 
tilsynelatende hadde gått tapt for lenge siden. 

«Det gjorde et dypt inntrykk på Josjia da han for første gang hørte de 
formaninger og advarsler som sto i den gamle bokrullen. Aldri tidligere hadde han 
hatt en så klar forståelse av Guds tydelige utsagn da han stilte Israel på valg mellom 
‘liv og død, velsignelse og forbannelse’ ... Boken var full av løfter om Guds villighet 
til helt og fullt å frelse dem som stolte ubetinget på ham. Slik han hadde utfridd dem 
fra trelldommen i Egypt, ville han på en mektig måte sørge for at de kunne bosette 
seg i løftets land, og han ville sette dem fremst blant folkeslagene.» – Alfa og Ome-
ga, bind 3, side 191192 [PK 393].

Gjennom det neste kapitlet ser vi at kong Josjia søkte å «holde hans bud, regler og 
forskrifter av hele sitt hjerte og hele sin sjel» (2 Kong 23,3; se også 5 Mos 4,29; 6,5 
10,12; 11,13). Og denne reformasjonen inkluderte en renselse og utrenskning av «alle 
avskyelige gudebilder som var å se i Juda og Jerusalem. Slik ville han oppfylle lov-
ens forskrifter som sto skrevet i den bokrullen presten Hilkia hadde funnet i Herrens 
tempel» (2 Kong 23,24). 

5 Mos var full av advarsler og formaninger mot å ta etter de andre folkeslagene. 
Alt det Josjia gjorde, deriblant henrettelsen av det som må ha vært prester i Samaria 
som dyrket avguder (2 Kong 23,20), viste hvor langt de hadde kommet bort fra den 
sannheten som var betrodd dem. I stedet for å være det hellige folket de skulle være, 
inngikk de kompromiss med verden, selv om de ofte tenkte: Takk, vi har det bra med 
Herren. For et farlig bedrag. 

Hva kan vi ha behov for å renske grundig ut av våre hjem eller til og med våre 
institusjoner for å kunne tjene Herren av hele vårt hjerte og sjel?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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HIMLENES HIMMEL

5 Mos gjør det klart at loven og pakten sto sentralt, ikke bare i Israels forhold til 
Gud, men også i folkets formål som det «utvalgte» folk (5 Mos 7,6; 5 Mos 14,2;  
5 Mos 18,5).

Les 5 Mos 10,12–15, der mye av tanken om loven og Israels status som utvalgt 
understrekes. Hva mener Bibelen med uttrykket «himmelen over alle himler»? Hva 
sier Moses med dette uttrykket? 

Det er ikke helt klart hva «himmelen over alle himler» betyr i denne sammenhen-
gen, men Moses peker på Guds majestet, makt og storhet. Ikke bare himmelen, men 
«himmelen over alle himler» tilhører ham, trolig et idiomatisk uttrykk som peker på 
Guds absolutte suverenitet over hele skaperverket.

Les disse versene. Alle bygger på dette som først er brukt i 5 Mos. Hva er poenget, 
og hvordan ser vi innflytelsen fra 5 Mos der? 

1 Kong 8,27

Neh 9,6

Sal 148,4 

I Neh 9 er temaet om Gud som skaperen og den som alene skal tilbes, spesielt tyde-
lig. Han skapte alt, til og med «himlenes himmel med hele dens hær» (Neh 9,6). Neh 
9,3 sier at «det ble lest opp fra lovboken», sannsynligvis 5 Mos, som på Josjias tid. 
Det forklarer hvorfor levittene noen vers senere brukte uttrykket «himlenes himmel» 
i sin lovsang og tilbedelse av Gud, hentet rett fra 5 Mos.

Gud har ikke bare skapt jorden, men også «himlenes himler». Og tenke seg til 
at det var den samme Gud som gikk korsets vei! Hvorfor er tilbedelse et så pas-
sende svar på det Gud har gjort for oss?

__________________________________________________________________________________________________________________
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5 MOS I JEREMIA 

For lenge siden var en ung agnostiker på jakt etter sannhet – uansett hva sannheten 
var og hvor den førte ham. Han kom til å tro på Gud Fader og på Jesus, og han tok 
også imot adventbudskapet. Favorittverset hans i Bibelen var Jer 29,13 som lyder: 
«Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte». 
Senere fant han verset igjen, men i 5 Mos. Det vil si at Jeremia fikk det fra Moses.

Les 5 Mos 4,23–29. I hvilken sammenheng står dette løftet til Israel, og hvordan 
kan det ha noe med oss å gjøre?

Vi så at 5 Mos ble gjenfunnet under kong Josjia, og det var i hans tid Jeremia ble 
profet. Det er ikke rart at vi kan se innflytelsen fra 5 Mos i Jeremias bok.

Les Jer 7,1–7. Hva ber Jeremia folket gjøre, og hvordan henger det sammen med det 
som ble skrevet i 5 Mos?

Gang på gang i 5 Mos understreket Moses at deres eksistens i Kanaan var betinget, 
og at hvis de ikke var lydige, ville de ikke bli værende på det stedet Gud hadde valgt 
for dem. Se på advarselen i Jer 7,4. Ja, dette var Guds tempel, og de var det utvalgte 
folket, men det betydde ikke noe om de ikke var lydige.

Og den lydigheten gjaldt også behandlingen av fremmede, foreldreløse, enker 
– en tanke som går rett tilbake til 5 Mos og noen av paktsbestemmelsene de skulle 
følge: «Du skal ikke fordreie retten for innflyttere og farløse og ikke ta en enkes 
klær i pant» (5 Mos 24,17; se også 24,21; 5 Mos 10,18.19; 5 Mos 27,19).

Les Jer 4,4 og 5 Mos 30,6. Hva er budskapet til folket, og hvordan gjelder prinsip-
pet like mye Guds folk i dag? 

__________________________________________________________________________________________________________________
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Onsdag Studium 11  /  11. desember

HVA KREVER HERREN?

Mye av profetenes skrifter besto av appeller til trofasthet. Og ikke bare generell 
trofasthet, men trofasthet mot deres del av pakten, som ble stadfestet rett før de kom 
inn i landet. Vi ser dette i 5 Mos: stadfestelsen av Guds pakt med Israel. Etter den 
40 år lange omveien var Gud i ferd med å oppfylle (eller begynne å oppfylle) mer av 
sine paktsløfter, hans del av avtalen. Derfor formante Moses dem også om å holde 
sin del. Mye av det profetene skrev, handlet om det samme: de appellerer til folket 
om å holde sin del av pakten. 

Les Mi 6,1–8. Hva forteller Herren folket, og hva har det med 5 Mos å gjøre? (Se 
også Am 5,24 og Hos 6,6.)

Disse versene i Mika ser ut til å beskrive en situasjon der Herren «saksøker» eller 
fører en sak mot sitt folk for brudd på pakten. I dette tilfellet sier Mika at Herren 
«har sak med sitt folk» (Mi 6,2), der ordet «sak» (riv) kan bety et juridisk tvistemål. 
Det vil si at Herren førte en sak mot dem, et bilde som antyder den juridiske – foru-
ten den relasjonelle – siden av pakten. Dette burde ikke overraske oss, for loven var 
tross alt viktig i pakten.

Legg også merke til at Mika låner uttrykk fra 5 Mos: «Og nå, Israel, hva er det 
Herren din Gud krever av deg? Bare dette: at du frykter Herren din Gud, så du alltid 
går på hans veier og elsker ham og tjener Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele 
din sjel; at du holder Herrens bud og forskrifter, som jeg gir deg i dag. Da skal det gå 
deg vel» (5 Mos 10,12.13). Men i stedet for å sitere det direkte, modifiserer Mika det 
ved å bytte ut «lovens bokstav» i 5 Mos med «lovens ånd», som handler om å være 
rettferdig og barmhjertig.

Det som ser ut til å skje her, er at uansett ytre religiøsitet og fromhet (mange 
dyreofringer, dvs. «tusenvis av værer»), er det ikke dette som utgjør Israels pakts-
forhold til Gud. Hva nytter all denne ytre fromheten når f.eks. «markene de har lyst 
på, røver de, husene tar de, og de tvinger under seg mannen og hans hus, bonden og 
eiendommen hans?» (Mi 2,2). Israel skulle være et lys for verden, og folkeslagene 
skulle undre seg og si: «Så klokt og forstandig det er, dette store folket!» (5 Mos 4,6). 
Derfor skulle de vise visdom og forstand, som inkluderte å behandle andre rettferdig 
og barmhjertig. 

__________________________________________________________________________________________________________________
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DANIELS BØNN

En av de best kjente bønnene i hele GT er i Dan 9. Daniel begynte å be oppriktig da 
han leste hos profeten Jeremia at tiden Israel «skulle ligge i ruiner» (Dan 9,2), sytti 
år, snart var ute. 

Og for en bønn det var – en gripende bønn med mange tårer der han bekjenner 
sine og folkets synder samtidig som han erkjenner Guds rettferdighet midt i ulykken 
som hadde rammet dem. 

Les Dan 9,1–19. Hvilke temaer har direkte sammenheng med 5 Mos? 

Daniels bønn er en oppsummering av det 5 Mos hadde sagt om følgen av å ikke 
holde sin del av pakten. To ganger henviste Daniel til «Moseloven» (Dan 9,11.13), 
som inkluderte 5 Mos og i dette tilfellet kanskje ble direkte henvist til. 

De ble drevet fra landet (se 5 Mos 4,27–31; 28) fordi de ikke adlød, akkurat det 
Moses fikk vite ville skje (5 Mos 31,29). 

I stedet for at folkene rundt dem sa: «Så klokt og forstandig det er, dette store 
folket!» (5 Mos 4,6), ble Israel «til spott» blant de samme folkene (Dan 9,16). 

Daniel gråter og ber, men han stiller ikke det spørsmålet som så mange stiller når 
katastrofen rammer: «Hvorfor?» Han stiller det ikke, for takket være 5 Mos vet han 
akkurat hvorfor alt dette skjedde. Med andre ord ga 5 Mos Daniel (og andre land-
flyktige) en bakgrunn for å kunne forstå at det onde som kom over dem, ikke bare 
var skjebnen, rene tilfeldigheter, men frukten av deres ulydighet, akkurat det de ble 
advart om. 

Men Daniels bønn uttrykte også at det fantes håp tross disse hendelsene. Gud 
hadde ikke forlatt dem, selv om det kunne se slik ut. 5 Mos ga ikke bare en bak-
grunn for å forstå deres situasjon, den pekte også på løftet om gjenreisning.

Les Dan 9,24–27, profetien om Jesus og hans død på korset. Hvorfor ble profe-
tien gitt til Daniel (og oss andre) i sammenheng med Israels eksil og løftet om 
hjemkomsten?

__________________________________________________________________________________________________________________
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Til ettertanke

«Dette [Mi 6,1–8] er et av de store avsnittene i GT. I likhet med Am 5,24 og Hos 
6,6 understreker det budskapet hos profetene fra det åttende århundre. Avsnittet 
åpner med et eksempel på et paktsøksmål der profeten innkaller folket til å høre 
anklagen Jahve har mot dem. Fjellene og åsene er jury, for de har eksistert lenge og 
vært vitne til Guds håndtering av Israel. I stedet for å anklage Israel direkte for å ha 
brutt pakten, ber Gud Israel si fra om de har anklager mot ham. «Hva har jeg gjort 
deg? Hva har jeg trettet deg med?» Stilt overfor urettferdighet kan noen av de fattige 
ha blitt ‘trette av å gjøre det gode’. Stilt overfor muligheter til å bli rike i en fart 
kan noen av jordeierne ha blitt lei av å holde paktslovene.» – Ralph L. Smith, Word 
Biblical Commentary, MicahMalachi, (Grand Rapids, MI, 1984), bind 32, side 50. 

«I den reformasjonen som fulgte, bestemte kongen seg for å utrydde hvert eneste 
spor etter avgudsdyrkelsen. Så lenge hadde innbyggerne etterlignet nabofolkene og 
tilbedt bilder av tre og stein at det så ut som om det menneskelig sett var umulig å 
fjerne hvert eneste spor av disse onder. Men Josjia fortsatte sine anstrengelser for å 
rense landet.» – Alfa og Omega, bind 3, side 196 [PK 401].

  Spørsmål til drøftelse
1.  Har vi en lignende oppgave som det gamle Israel: med sannheter som verden 

rundt oss trenger å høre. Det er et stort privilegium. Men hvor godt tror du vi 
lever opp til det ansvaret som følger med et slikt privilegium? 

2.  Tenk deg i Daniels sted, å ha sett landet ditt invadert og beseiret, og vite at 
tempelet, sentrum for hele din religion, ble ødelagt av hedninger. Hvordan 
kunne kunnskap om innholdet i 5 Mos støtte ham i troen i denne tiden? Det vil 
si: Hvordan hjalp boken ham å forstå det som skjedde og hvorfor det skjedde? 
Og hvordan hjelper vår forståelse av Skriften som helhet oss å takle vanske-
lige tider og hendelser som ellers kan være nedslående? Hva burde svaret si 
oss om hvor viktig Bibelen må være for vår tro?

3.  Se over profetien om de 70 ukene i Dan 9,24–27. Hvilken rolle spiller pakten i 
den profetien, og hvorfor er paktstanken så viktig for den – og for oss? 
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KJÆRLIGHETENS VAKSINE
Jang Dong-woon (65), Sør-Korea

Den delen av Sør-Korea hvor jeg bor, var en koronafri sone under pandemien, men så førte 
pasient nr. 31 viruset til vårt område etter å ha vært på et møte i en kristen gruppe. Møtet ble 

en superspreder, og i byen min var det mest smitte i hele landet. Folk overalt så ned på oss som 
dem som spredte viruset over hele landet.

Plutselig var det ingen i butikkene, torgene og restaurantene. Ingen kjøpte eller solgte. 
Jeg hadde vitnet om Jesus i årevis, men nå stoppet alt. Måtte vi gi opp og vente på bedre tider? 

Jeg ba: «Far, krisen er din mulighet. Hvilken mulighet vil du gi meg?»
Så trengte lyset gjennom. Jeg husket at jeg hadde lært å lage håndsprit i Adventistkirkens 

helseavdeling. «Det er det vi trenger nå,» tenkte jeg.
Med hjelp av helseavdelingen fikk min menighet laget ca. 1000 flasker håndsprit som vi delte 

ut på torget. Folk takket som om det var verdens mest verdifulle gave. Vi sa ikke hvem vi var, 
men når folk spurte, sa vi at vi var fra Adventistkirken.

Krisen ble en mulighet. Så ga Gud meg enda en idé. Det ble krise da landet gikk tom for 
masker. Jeg husker at jeg hadde lært å bruke en symaskin da jeg var ung. Jeg laget tøymasker 
hjemme. Andre medlemmer hørte om det og ville hjelpe. Det gledet meg at medlemmer som 
hadde trukket seg tilbake fra misjonsarbeid på grunn av korona gjenvant sin iver for Kristus.

Gud bruker kriser. Folk kom hverandre nærmere med håndsprit og masker. Min menighet ble 
et sted hvor man delte kjærlighetens vaksine, den beste som fins i en krise. Vi har delt ut 3000 
flasker håndsprit og hundrevis av masker. 

Jeg ber om at dette vil bidra til at jorden ikke blir fylt med korona, men med «kjennskap til 
Herren slik vannet dekker havbunnen» (Jes 11,9).

En del av offeret dette kvartalet vil bidra til å bygge et misjonssenter i den delen av Sør-Korea 
der Jang-Dong-woons menighet holder til. Jang Dong-woon er menighetssøster og misjonsleder i 
Adventistkirken Gyeongsan Sentral. Hun er også leder for kvinneforum i Adventistkirkens Sørøst-
Korea-distrikt.
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Femte Mosebok i NT

Bakgrunnsstoff
Matt 4,1–11; 5 Mos 8,3; Apg 10,34; Gal 3,1–14; Apg 7,37; Hebr 10,28–31.

Minnevers
Han sa: Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord 
som kommer fra Guds munn (Matt 4,4).

NT er gjennomsyret av GT. De nytestamentlige forfattere siterte GT som en autori-
tativ kilde. Jesus selv sa: «Det står skrevet» (Matt 4,4), som betyr: «Det står skrevet 
i GT,» og han sa at «slik skulle skriftene oppfylles» (Mark 14,49) – altså skriftene i 
GT. Og da Jesus møtte to disipler på veien til Emmaus, gjorde han ikke et mirakel 
for å vise dem hvem han var. Nei, »han begynte å utlegge for dem det som står om 
ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene» (Luk 24,27).

NTs forfattere benyttet hele tiden direkte sitater og allusjoner til fortellinger og 
profetier i GT for å underbygge eller rettferdiggjøre sine påstander. 

Og blant bøkene som ofte ble sitert eller henvist til, var 5 Mos, sammen med 
Salmene og Jesaja. Evangeliene og Apostlenes gjerninger, brevene til romerne, 
galaterne, korinterne, hebreerne, pastoralbrevene og Åpenbaringen, alle viser tilbake 
til 5 Mos. 

Denne uken skal vi se på noe av dette og hvilken sannhet for vår tid vi kan hente 
hos dem.
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«DET STÅR SKREVET» 

Les Matt 4,1–11. Hvordan svarte Jesus på Satans fristelser i ørkenen, og hva kan vi 
lære av hans svar? 

Jesus diskuterte ikke med Satan. Han siterte ganske enkelt Skriften fordi den som 
Guds ord er «levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd» (Hebr 
4,12). Og alt han siterte var fra 5 Mos. Mens Jesus var i ødemarken, valgte han å 
sitere tekster som også ble gitt til Israel da de var i ørkenen.

I den første fristelsen viste Jesus til 5 Mos 8,3. Moses hadde fortalt Israel hvor-
dan Herren hadde sørget for dem alle årene i ørkenen og gitt dem manna som en del 
av deres videre utvikling, for Gud ønsket å gi dem åndelige lærdommer. Og en av 
lærdommene var at «at mennesket ikke lever bare av brød; mennesket lever av hvert 
ord som kommer fra Herrens munn» Gud ga deg fysisk mat, men han gir deg også 
åndelig næring. Du kan ikke bare ta det ene uten det andre. Jesus brukte bildet om 
brødet som en overgang til 5 Mos og til å irettesette Satan og den tvilen han prøvde å 
så hos ham. 

I den andre fristelsen går Jesus tilbake til 5 Mos 6,16, der Moses viste folket til-
bake til opprøret i Massa (se 2 Mos 17,1–7) og sa: 

«Dere skal ikke sette Herren deres Gud på prøve, slik som dere gjorde ved 
Massa». Om og om igjen hadde Gud vist dem sin makt og vilje til å sørge for dem, 
men straks det kom problemer, ropte de: «Er Herren iblant oss eller ikke?» (2 Mos 
17,7). Og det var den historien Jesus brukte til å irettesette Satan.

I den tredje fristelsen prøvde Satan å få Jesus til å bøye seg og tilbe ham. For en 
åpenbaring av Satans vesen og hva han virkelig ønsket! I stedet for å diskutere, iret-
tesetter Jesus Satan og tyr igjen til Guds ord i 5 Mos, hvor Herren advarte sitt folk 
om hva som ville skje hvis de falt fra og tilba andre guder: «Herren din Gud skal du 
frykte, ham skal du tjene» (5 Mos 6,13), altså ham og ham alene. 

Hvordan kan vi lære å hente mer kraft til vårt liv fra studiet av Guds ord, slik at vi 
kan gjenspeile Jesu sinn mer og motstå Satans fristelser slik han gjorde?

__________________________________________________________________________________________________________________
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LØFTE OPP ANSIKTER

I 5 Mos 10 gjengav Moses (igjen) Israels historie og brukte (igjen) disse historiene til 
å oppmuntre sitt folk til trofasthet. Midt i denne formaningen sa han noe annet.

Les 5 Mos 10,17–19. Hva er budskapet til folket, og hvorfor er dette budskapet 
relevant for Guds kirke i dag?

Uttrykket «ikke gjør forskjell» er oversatt fra en hebraisk metafor: Det betyr bok-
stavelig at han ikke «løfter opp ansikter». Dette mener man stammer fra en juridisk 
sammenheng der dommeren eller kongen ser ansiktet til personen som er tiltalt, og 
ut fra vedkommendes status (en viktig eller ubetydelig person), avsier dommeren 
eller kongen en dom. I 5 Mos står det altså at Gud ikke behandler folk slik, til tross 
for sin store kraft og makt. Han er rettferdig mot alle, uavhengig av status. Denne 
sannheten kom til uttrykk i Jesu liv og hans behandling av selv de mest foraktede i 
samfunnet.

Les Apg 10,34; Rom 2,11; Gal 2,6; Ef 6,9; Kol 3,25 og 1 Pet 1,17. Hvordan bruker 
disse tekstene 5 Mos 10,17?

Uansett hvor ulike omstendighetene var i hvert av disse tilfellene (i Ef ber Paulus 
slaveeiere om å være forsiktige med hvordan de behandler slavene, i Rom taler han 
om at når det gjelder frelse og fordømmelse, er det ingen forskjell på jøder og hed-
ninger). Begge steder går han tilbake til 5 Mos og tanken om at Gud «ikke løfter opp 
ansikter». Og hvis Gud ikke gjør det, burde vi iallfall ikke gjøre det. 

Spesielt Paulus gir oss en åpenbaring av evangeliet: vi er alle på samme plan, 
samme hvem vi er når det gjelder status. Vi er syndere som trenger Guds frelsende 
nåde. Og den gode nyheten er at vi blir frelst i Jesus Kristus uansett status.

Hvor ofte «løfter du opp ansikter», og hvorfor viser korset at denne holdningen 
er synd? 

__________________________________________________________________________________________________________________
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FORBANNET PÅ ET TRE

Les Gal 3,1–14. Hva sier Paulus som er relevant for oss i dag, og hvordan bruker 
han 5 Mos 27,26 og 21,22.23 for å fremsette poenget?

Dessverre bruker noen dette brevet som rettferdiggjørelse for ikke å holde loven, de 
ti bud. Dette sier de egentlig for å slippe å holde det fjerde budet, som om å holde 
dette ene budet, i motsetning til de andre ni, er et uttrykk for den lovtrelldommen 
Paulus hadde å gjøre med her.

Men Paulus talte ikke mot loven, og ingenting i avsnittet rettferdiggjør brudd på 
sabbatsbudet. Nøkkelen finner vi i Gal 3,10, der han skriver at «de som holder seg 
til lovgjerninger, er under forbannelse» og så siterer 5 Mos 27,26. Problemet er ikke 
lydighet mot loven, men «å stole på loven» – et vanskelig, om ikke et umulig valg for 
syndere som oss. 

Paulus’ poeng er at vi ikke blir frelst ved lovgjerninger, men ved Kristi død for 
oss, som tilregnes oss ved tro. Han understreker det Kristus har gjort for oss på kor-
set. Og som støtte for dette, viser han til 5 Mos igjen, denne gangen 5 Mos 21,23. I 
likhet med Jesus sier Paulus «det står skrevet», som viser GTs autoritet, og så siterer 
han en tekst som handler om en som har begått en stor forbrytelse og blitt henrettet, 
for så å bli hengt på et tre, kanskje til skrekk og advarsel. 

Men Paulus bruker det som symbol på Kristi stedfortredende død for oss: Kristus 
kom under «forbannelse for vår skyld» ved at han tok lovens forbannelse, det vil 
si døden som alle mennesker ville møte fordi alle har brutt loven. Men evangeliets 
gode nyhet er at forbannelsen som skulle ha vært vår, ble hans på korset «så vi ved 
troen skulle få Ånden som det var gitt løfte om» (Gal 3,14). 

 «Ingen andre enn Kristus kunne løskjøpe menneskene fra lovens forbannelse og 
igjen bringe dem i harmoni med himmelen. Han ville ta på seg skylden som synden 
hadde forårsaket, en synd så anstøtelig for den hellige Gud at den måtte skille Fad-
eren fra Sønnen.» – Alfa og Omega, bind 1, side 43 [PP 63].

Tenk på hva du ville stå overfor hvis du skulle få en rettferdig straff for alt det 
gale du har gjort. Hva burde din reaksjon være nå som Kristus har båret straffen 
for alt det gale du har gjort, slik at du slipper å gjøre det?

__________________________________________________________________________________________________________________
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EN PROFET SOM DEG

Gud hadde ofte advart Israel om ikke å følge skikkene hos nabofolkene. Tvert imot, 
de skulle være vitner for disse folkene (5 Mos 4,6–8). I 5 Mos 18,9–14 advarer Moses 
dem igjen om disse skikkene, som var «avskyelige» for Gud (5 Mos 18,12). I den 
sammenhengen sa han at de skulle være «helhjertet i forholdet til Herren din Gud» 
(5 Mos 18,13).

Les 5 Mos 18,15–19. Hva sier Moses der? Sammenlign dette med Apg 3,22 og Apg 
7,37. Hvordan bruker Peter og Stefanus 5 Mos 18,18? 

Når det gjelder pakten på Sinai, taler Moses om hvordan israelittene, da Guds lov ble 
åpenbart (2 Mos 20,18–21), ville ha Moses som mellommann mellom dem og Gud. 
Det var da Moses lovet dem to ganger at Herren ville la det stå frem en profet som 
Moses (5 Mos 18,15.18). Sammenhengen viser at denne profeten blant annet vil være 
mellommann mellom folket og Gud, slik som Moses. 

Mange århundrer senere siterer både Peter og Stefanus teksten med tanke på 
Jesus. For Peter var Jesus oppfyllelsen av det som var talt om ved hans «hellige pro-
feters munn» (Apg 3,21), og at lederne må adlyde ham og det han sier. Peter benyttet 
altså denne teksten, som jødene kjente, og anvendte den direkte på Jesus. Tanken var 
at de skulle angre det de hadde gjort mot ham (Apg 3,19).

Før Stefanus ble steinet, viste han også til dette løftet, og han sa også at det pekte 
frem mot Jesus (Apg 7,37). Han sa at Moses hadde vært et bilde på Jesus. Stefanus 
ville vise folket at Jesus oppfylte profetiene og at de måtte lytte til ham. Stefanus 
ble anklaget for å «si spottende ord mot Moses og mot Gud,» (Apg 6,11), men han 
forkynte Jesus som Messias, en direkte oppfyllelse av det Gud hadde lovet gjennom 
Moses. 

Hvordan viser disse versene oss hvor sentral Jesus var i hele Bibelen og hvorfor 
vår forståelse av den må være Kristus-sentrert?

__________________________________________________________________________________________________________________
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DET ER FORFERDELIG 

Hebreerbrevet var én lang formaning til jøder som trodde på Jesus. Og det oppmun-
tret dem: Vær trofast mot Herren!

Denne trofastheten burde bunne i vår kjærlighet til Gud, den han er og hans 
karakter og godhet slik det er uttrykt ved Kristi kors. Men iblant må mennesker bli 
minnet om følgene av frafall. Vi må huske at hvis vi ikke tar imot det Jesus har gjort 
for oss da han betalte straffen for våre synder, må vi bære straffen selv og ender opp 
«der de gråter og skjærer tenner» (Matt 22,13) etterfulgt av evig utslettelse.

Les Hebr 10,28–31. Hva sier forfatteren, og hvordan gjelder det også for oss?

For å oppmuntre jødekristne til trofasthet mot Gud, siteres 5 Mos, som er en tidligere 
formaning til jødekristne om å være trofaste mot Gud! Brevet siterer 5 Mos 17,6: 
en som ble regnet for verdig til døden, ville ikke møte døden før minst to personer 
vitnet mot vedkommende. 

Hebreerbrevet sier at hvis utroskap kunne føre til døden under den gamle pakt, 
«hvor mye strengere straff synes dere ikke den fortjener som har trampet Guds Sønn 
under fot, vanhelliget paktens blod som han selv er blitt helliget ved, og spottet 
nådens Ånd?» (Hebr 10,29). Med andre ord: Du har mer lys og mer sannhet enn de 
hadde, og du vet om Guds Sønns offer for dine synder, så hvis du faller fra, vil din 
fordømmelse være større enn deres.

Så vender forfatteren straks tilbake til 5 Mos (32,35) for å underbygge argumen-
tet. Ut fra det de hadde fått i Kristus og kunnskapen om det han hadde gjort for dem, 
vil Herren, som sa: «hevnen hører meg til» også dømme sitt folk for deres frafall 
og utroskap. Han hadde tross alt dømt deres forfedre, som ikke var i besittelse av 
det disse jødene hadde: den fulle åpenbaringen av Guds kjærlighet stilt til skue på 
korset. Så Hebreerbrevet sier egentlig: Vær advart.

«Herren vil dømme sitt folk» (5 Mos 32,36, NKJV, men se 2011, o.a.). Hva er vårt 
håp i dommen? (se Rom 8,1).

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

Slik GT siterer seg selv (f.eks. at noen av profetene siterer eller henviser til f.eks. tek-
ster fra Mosebøkene), er NT fullt av direkte sitater, henvisninger og hentydninger til 
GT. Salmene, Jesaja og 5 Mos var blant de mest siterte. Ofte siterte også NTs forfat-
tere fra det vi kaller Septuaginta, iblant kalt «det greske GT», som var den tidligste 
kjente greske oversettelsen av Bibelen. Mosebøkene ble oversatt i det tredje århundre 
f.Kr., og resten av GT i det andre århundre f.Kr. 

Man kan også lære mye om bibeltolkning ut fra hvordan NTs forfattere brukte GT. 
Og noe av det første vi kan lære, er at de aldri tvilte på GTs ekthet eller autoritet. 
Ingenting hos dem viser f.eks. tvil om troverdigheten av historiene fra GT, Adam 
og Evas eksistens, syndefallet, syndfloden, Abrahams kall og så videre. Den slags 
«lærdom» som setter spørsmålstegn ved disse tingene, er bare menneskers skepsis, 
og det burde ikke finne grobunn i oss.

  Spørsmål til drøftelse
1.  Med tanke på alt lyset vi har fått: Hva burde det lære oss om det store ansva-

ret vi har for å være trofaste mot sannheten? 

2.  Les 5 Mos 18,9–14 om igjen. Hvilke av disse «avskyelige skikkene» eksiste-
rer i dag, og hvordan kan vi unngå dem?

3.  Hvorfor bør en kristen, som forstår Kristi død på korset, aldri «løfte opp an-
sikter» (se mandagens avsnitt)? Hvordan kan vi gjenkjenne vår tendens til å 
gjøre nettopp det? Og lurer vi ikke oss selv hvis vi nekter for at vi har iallfall 
en snev av nettopp det? Hvordan kan korset kurere oss for denne feilen?
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LANDSBYKIRKEN
Gao Xiu-yue (68), Taiwan

Denne fortellingen om Xiu-yue (68) i Nord-Taiwan gjenspeiler livet blant de innfødte i Taiwan. 
For tre år siden gikk noe av offeret 13. sabbat til evangelisering blant de innfødte, og dette kvar-
talet vil det bidra til å åpne tre innflytelsessentre for innfødte og andre i Taiwan. Takk for at du 
støtter utbredelsen av evangeliet til alle folkeslag.

Jeg kan ikke kjøre bil eller sykle, så jeg tar drosje når jeg forlater byen og går i kirken på 
hjemstedet mitt. Min mann, som ikke var adventist, var dårlig til bens og ble sint når jeg gikk 

i kirken. En sabbat jeg kom hjem og ville gi ham lunsj, kastet han maten på gulvet. «Du bryr deg 
bare om kirken. Du bryr deg ikke om jeg lever eller dør!» brølte han.

Jeg brydde meg om ham også, men jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Det var som om fien-
den angrep meg når jeg ville være tro mot Gud.

Min sønn ble alvorlig skadet under førstegangstjenesten. Mens jeg var borte og pleiet ham, 
døde min mann plutselig. Jeg følte det var min skyld og kunne ikke be eller lese i Bibelen en hel 
måned. Men så skjønte jeg at Gud hadde en plan for meg.

Jeg så også at han hadde en plan for landsbykirken vår. Den måtte pusses opp, og det ville 
koste 100.000 taiwanske dollar. Det var et enormt beløp for oss i landsbyen, som tilhører atayal-
folket.

Reparasjonene støtte på mange problemer. Et kvinnelig medlem måtte på sykehus, og da 
mistet vi to verdifulle frivillige (hun og mannen hennes) samme dag. Så fikk vår eneste innleide 
arbeider solstikk. Men han våknet til og gikk tilbake til arbeidet. Etter det mistet min bror motet 
og tenkte vi hadde forregnet oss: «Vi klarer aldri å betale for dette,» sa han. 

Jeg sa at han måtte ha tro og fortsette arbeidet. Det var et lavpunkt. Men så kom en mann fra 
en annen menighet forbi. Han stoppet og tilbød seg å hjelpe oss med reparasjonene. «Livet er for 
kort til å hindre en kristen fra en annen menighet i å arbeide for Gud,» sa han. Da det ble kveld, 
ga han meg en pakke. «Jeg vil bidra,» sa han. Jeg åpnet og fant en haug med pengesedler: svim-
lende 6000 taiwanesiske dollar.

Da den innleide arbeideren fikk høre om gaven, ble han så rørt at han sa han ikke ville ha mer 
betaling for arbeidet sitt. «Jeg vil arbeide gratis for kirken,» sa han.

Min bror var vitne til alt dette. Han gjenvant sin tillit til Gud og lovpriste ham.
Det har gått seks år, og restaureringen av kirken er ikke ferdig, men jeg tror Gud vil ta seg av 

sin menighet og sitt folks behov. Det gjør han alltid. Be for oss!

M ISJONSFORTELLING
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Bakgrunnsstoff
4 Mos 20,1–13; 5 Mos 31,2; 5 Mos 34,4; 5 Mos 34,1–12; Jud 9; 1 Kor 15,13–22.

Minnevers
Erkeengelen Mikael våget ikke å spotte og dømme djevelen den gang han lå i 
strid med ham om kroppen til Moses. Han sa bare: Må Herren refse deg! (Jud 9).

Moses er den sentrale dødelige i 5 Mos. Hans liv, karakter og budskaper gjennom-
syrer boken. Selv om 5 Mos handler om Gud og hans kjærlighet til ‘am yisra’el, 
«Israels folk», brukte Gud ofte Moses til å åpenbare denne kjærligheten og tale til 
sitt folk.

Nå som vi kommer slutten av vårt studium av 5 Mos, er vi også ved slutten av 
Moses’ liv. 

 «Moses visste at han skulle dø alene. Ingen jordisk venn ville få være hos ham 
i hans siste stund. Det var noe ukjent og fryktinngytende han sto overfor, og som 
han vek tilbake for. Det verste var at han skulle skilles fra det folket som han hadde 
elsket og hatt omsorg for, det folket som han så lenge hadde knyttet sin interesse og 
sitt liv til. Men han hadde lært å stole på Gud, og med usvekket tro overlot han seg 
selv og folket i hans varetekt.» – Alfa og Omega, bind 2, side 69 [PP 470].

Moses’ liv og tjeneste hadde åpenbart mye om Guds karakter. Det gjør også hans 
død og oppstandelse.



B i b e l s t u d i e r  o k t o b e r  –  d e s e m b e r  2 0 2 1 105

SøndagStudium 13  /  25. desember

MOSES’ SYND: 1. DEL 

Gang på gang sørget Gud mirakuløst for israelittene. Uansett hvor ufortjent det var, 
så strømmet Guds nåde ut til dem. I dag har vi også del i hans nåde, enda vi ikke 
fortjener den. For det ville vel ikke være nåde hvis vi fortjente det?

Og i tillegg til den overflod av mat som Herren mirakuløst hadde gitt dem i ørke-
nen, var vannet et annet uttrykk for hans nåde. Uten det ville de ha gått til grunne i 
den tørre, varme og øde ørkenen. Paulus skrev: «For de drakk av den åndelige klippe 
som fulgte dem, og denne klippen var Kristus» (1 Kor 10,4). «Uansett når behovet 
meldte seg, rant det vann fra fjellkløfter tett ved leirområdet.» – Alfa og Omega, 
bind 2, side 15 [PP 411]

Les 4 Mos 20,1–13. Hva skjedde, og hvordan forstår vi Herrens straff mot Moses 
på grunn av det han hadde gjort?

Det er ikke vanskelig å forstå at Moses var frustrert. Etter alt Gud hadde gjort for 
dem, tegnene og underverkene og den mirakuløse utfrielsen, sto de på grensen til 
løftets land. Og hva skjer? Plutselig har de lite vann, og så rotter de seg sammen 
mot Moses og Aron. Var det slik at Herren ikke kunne skaffe dem vann nå, slik han 
hadde gjort så ofte før? Selvfølgelig ikke. Det kunne han ha gjort, og han ville gjøre 
det igjen.

Men se på Moses’ ord da han slo på klippen, to ganger. «Hør nå, dere opprørere! 
Tror dere vi kan få vann til å strømme ut til dere fra denne klippen?» (4 Mos 20,10). 
Man kan nesten høre sinnet i stemmen, for han begynner med å kalle dem «opp-
rørere».

Problemet var ikke så mye hans sinne. Det var ille nok, men forståelig – men da 
han sa «Tror dere vi kan få vann til å strømme ut til dere fra denne klippen?» Som 
om han eller noe menneske kunne få vann ut av en stein! Det var som han et øye-
blikk hadde glemt at det bare var Guds kraft som kunne utføre et slikt mirakel. Han 
av alle mennesker burde ha visst det.

Hvor ofte sier eller gjør vi ting i sinne, selv om vi mener at sinnet er berettiget? 
Hvordan kan vi lære å stoppe opp, be og søke Guds kraft til å si og gjøre det rette 
før vi sier og gjør noe galt?

__________________________________________________________________________________________________________________
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MOSES’ SYND: 2. DEL

Les 4 Mos 20,12.13 om igjen. Hvilken grunn oppga Herren til at Moses ikke fikk 
krysse elven på grunn av det han hadde gjort? Se også 5 Mos 31,2 og 34,4.

Ifølge denne teksten stakk Moses’ synd dypere enn bare forsøket på å ta Guds plass, 
som var ille nok. Han viste også mangel på tro, og for en som Moses fantes det ingen 
unnskyldning. Dette er jo mannen som fra den brennende busken (2 Mos 3,2–16) av 
hadde hatt en opplevelse med Gud som overgikk de fleste andres, og som likevel, 
ifølge teksten, «trodde ikke på meg». Moses viste altså manglende tro på det Herren 
hadde sagt, og dermed hadde han unnlatt å hellige Gud i folkets nærvær. Hvis Moses 
hadde forholdt seg rolig og vist sin tro og tillit til Gud midt i frafallet, ville han med 
andre ord ha helliget Herren for folket og igjen vært et eksempel på sann tro og 
lydighet.

Moses hadde også vært ulydig mot det Herren rent konkret hadde bedt ham gjøre. 

Les 4 Mos 20,8. Hva hadde Gud bedt Moses om, og hva gjorde han i stedet (4 Mos 
20,9–11)?

I vers 9 tar Moses staven slik Gud hadde befalt ham. Så langt, så bra. Men i vers 10 
slo han på klippen i stedet for å tale til den, ikke én gang men to ganger. Ja, det var et 
mirakel å kunne slå en klippe og få vann fra den, men ikke så mirakuløst som bare å 
snakke til den og se det samme skje.

På overflaten kan Guds dom over Moses virke ekstrem: etter alt det Moses hadde 
gjennomgått, skulle han ikke få lov til å krysse elven til løftets land. Så lenge denne 
historien har blitt fortalt, har folk lurt på hvorfor han ble nektet det han hadde ventet 
så lenge på, og bare for én utålmodig handlings skyld.

Hva burde israelittene ha lært av det som skjedde med Moses?

__________________________________________________________________________________________________________________
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MOSES DØR

Stakkars Moses! Etter å ha kommet så langt og gjennomgått så mye, og så å bli holdt 
utenfor oppfyllelsen av løftet til Abram mange århundrer tidligere: «Jeg vil gi dette 
landet til din ætt» (1 Mos 12,7) .

Les 5 Mos 34,1–12. Hva skjedde med Moses, og hva sa Herren som viste hvor spe-
siell han var?

«I sin ensomhet så Moses tilbake på sitt liv som hadde vært så fylt av omskiftelser 
og vanskeligheter, helt fra den dagen da han gav avkall på hofflivets glans og 
utsikten til kongeverdigheten i Egypt for å dele skjebne med Guds utvalgte folk. 
Han gjenopplevde de lange årene i ørkenen med saueflokkene til Jetro, engelen 
som viste seg i den brennende tornebusken, og kallet han fikk om å utfri Israel. 
Igjen så han for seg de mektige mirakler Gud hadde utført for sitt folk, og tenkte 
på hans langmodighet og nåde i alle de år de hadde gått omkring i ørkenen og 
gjort opprør mot ham. Til tross for alt det Gud hadde gjort for dem, og på tross av 
Moses› egne bønner og anstrengelser, ble bare to av dem som var voksne da den 
veldige hærskaren forlot Egypt, funnet verdige til å dra inn i løftets land. Idet han 
nå så tilbake på resultatet av alt sitt strev, syntes det som om hans vanskeligheter og 
oppofrelse hadde vært nesten forgjeves.» – Alfa og Omega, bind 2, side 70 [PP 471].

5 Mos 34,4 sier noe interessant. «Dette er det landet som jeg med ed lovet Abra-
ham, Isak og Jakob at jeg ville gi deres etterkommere.» Gud brukte nesten de samme 
ordene han hadde sagt om og om igjen til patriarkene og deres barn, om å gi dem 
dette landet. Nå gjentok han det for Moses. 

Gud sa også: «Nå har jeg latt deg se det med egne øyne, men du får ikke komme 
over dit» (5 Mos 34,4). Med det naturlige øye var det umulig fra der han sto å se alt 
Herren hadde vist ham – fra Moab til Dan og Naftali og så videre. Ellen G. White 
sier det var en overnaturlig åpenbaring, ikke bare av landet, men av hvordan det ville 
se ut etter at de hadde tatt det i eie. 

Det kan nesten virke som om Herren ertet Moses og gned det inn: Du kunne ha 
vært her hvis du bare hadde gjort som jeg sa, eller noe sånt. I stedet viste Herren 
Moses at tross alt, til tross for Moses’ feil, ville Gud være trofast mot de paktsløftene 
han hadde gitt til fedrene og til Israel selv. Og som vi skal se, hadde Herren også noe 
bedre i vente for sin trofaste, men ufullkomne tjener. 

__________________________________________________________________________________________________________________
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MOSES’ OPPSTANDELSE

«Så døde Moses, Herrens tjener, der i Moabs land, slik Herren hadde sagt. Han 
gravla ham nede i dalen i Moab, rett imot Bet-Peor. Men til denne dag har ingen 
visst hvor graven er» (5 Mos 34,5.6). Med disse få ordene døde Moses – som hadde 
vært så viktig i Israels liv, en mann hvis forfatterskap lever videre, ikke bare i Israel, 
men også i kirken og i synagogen i vår tid. 

Moses døde og ble gravlagt, folket sørget, og det var det. Prinsippet i Åpenbar-
ingens ord gjelder her: «Salige er de døde som fra nå av dør i Herren. Ja, de skal få 
hvile fra sitt strev, for deres gjerninger følger med dem, sier Ånden» (Åp 14,13). 
Men Moses’ død var ikke det siste kapitlet i historien om gudsmannen.

Les Jud 9. Hvordan hjelper teksten til å forklare at Moses senere opptrer i NT?

Vi får bare et glimt, men det er en utrolig scene. Mikael, Kristus selv, lå i strid med 
djevelen om kroppen til Moses. Hva slags strid? Det er ingen tvil om at Moses var 
en synder. Ja, hans siste kjente synd, å tilrane seg den æren som hørte Gud til, var 
samme slags synd som fikk Lucifer kastet ut himmelen: «Jeg vil stige opp på haugen 
av skyer og gjøre meg lik Den høyeste» (Jes 14,14) Striden om kroppen til Moses må 
ha vært fordi Kristus nå ville at han skulle ha del i oppstandelsen. 

Men hvordan kunne Kristus gjøre det for en synder som Moses, som hadde brutt 
loven hans? Svaret kan bare være korset. Akkurat som alle dyreofringene pekte 
frem mot Kristi død, så Herren nå hen til korset og ville at kroppen til Moses skulle 
oppstå. «På grunn av synd hadde Moses kommet inn under Satans velde. Så langt 
hans egen fortjeneste rakk, var han dødens rettmessige fange. Men han ble oppreist 
til udødelighet på grunn av gjenløserens fortjeneste. Moses kom frem fra graven 
herliggjort, og sammen med sin frigjører steg han opp til Guds rike.» – Alfa og Ome-
ga, bind 2, side 75-76 [PP 479]

Hvordan gjør historien om Moses det lettere å forstå dybden i frelsesplanen, at 
han ville bli reist opp til udødelighet allerede før korset?

__________________________________________________________________________________________________________________
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VÅR OPPSTANDELSE

Med lyset fra NT fortoner utestengingen av Moses fra løftets land ikke lenger seg 
som en så stor straff. I stedet for et jordisk Kanaan og senere et jordisk Jerusalem 
er «det himmelske Jerusalem» også nå hans hjem (Hebr 12,22). Et mye bedre sted å 
være!

Moses var det første kjente eksemplet i Bibelen på de dødes oppstandelse. Enok 
ble ført til himmelen uten å ha sett døden (1 Mos 5,24), og likedan Elia (2 Kong 
2,11), men så langt skriftlige kilder kjenner til, var Moses den første som ble oppreist 
til evig liv.

Vi vet ikke hvor lenge Moses sov i jordens muld, men for ham betydde det ikke 
noe. Han lukket øynene i døden, og om det var tre timer eller 300 år, for ham ble det 
likegyldig. Det er også det samme for alle de døde gjennom historien. Deres opp-
levelse blir ikke annerledes enn Moses’. Vi lukker øynene i døden, og det neste vi 
vet, er enten Jesu annet komme eller den endelige dom (se Åp 20,7–15).

Les 1 Kor 15,13–22. Hva er det store løftet her, og hvorfor gir Paulus’ ord bare me-
ning hvis de døde sover i Kristus til oppstandelsen? 

Uten oppstandelseshåpet har vi ikke noe håp i det hele tatt. Kristi oppstandelse 
garanterer vår oppstandelse. Etter å ha «fullført renselsen for våre synder» (Hebr 
1,3) på korset som vårt offerlam, døde Kristus og sto opp fra de døde, og takket være 
hans oppstandelse kan vi være trygge på vår, med Moses som det første eksemplet 
på at et syndig menneske blir oppreist fra de døde. På grunn av det Kristus ville 
gjøre, sto Moses opp, og på grunn av det Kristus har gjort, skal også vi stå opp.

I Moses finner vi et eksempel på frelse ved tro, en tro som viser seg i et liv i 
trofasthet og tillit til Gud, selv om han snublet på slutten. Og gjennom hele 5 Mos 
kan vi se at Moses kalte Guds folk til en lignende trofasthet, et lignende svar på den 
nåden de fikk slik vi har fått den, vi som står på grensen til løftets land.

Kaller ikke Gud også oss til trofasthet? Hva kan vi gjøre for å være sikre på at vi 
ikke begår de samme feilene som Moses advarte om? 

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

«I stedet ropte de i harme: ‘Tror dere vi kan få vann til å strømme fram for dere fra 
dette berget?’ Dermed satte de seg i Guds sted, som om det sto til dem å utøve en 
slik makt, de som bare var skapninger som var belastet med menneskelige svakheter 
og tilbøyeligheter. Moses var nedtrykt på grunn av folkets stadige murring og 
opprør, og derfor hadde han tapt sin allmektige hjelper av syne. Men uten styrke fra 
Gud kom den menneskelige svakhet frem hos ham og satte flekker på hans rulleblad. 
Den mannen som helt til slutten av sin livsgjerning kunne ha stått urokkelig i renhet 
og uselviskhet, var blitt overmannet. Gud var blitt vanæret overfor israelittene på et 
tidspunkt da han skulle ha vært opphøyet og æret.» – Alfa og Omega, bind 2, side 
19-20 [PP 418].

«På Forklarelsens berg var Moses sammen med Elia som var blitt tatt levende til 
himmelen. Gud hadde sendt dem med lys og herlighet til sin Sønn. Slik ble den 
bønnen Moses hadde bedt mange århundrer i forveien, endelig oppfylt. Han sto på 
herlighetens fjell i det landet som hans folk hadde fått i arv, og vitnet om ham som 
var midtpunktet for alle løftene til Israel. Dette var siste gang dødelige mennesker 
fikk se den personen som himmelen æret så høyt.» – Alfa og Omega, bind 2, side 76 
[PP 479].

  Spørsmål til drøftelse
1.  I en viss forstand ble Moses reist fra de døde og ført til himmelen kort tid 

etter sin død. Men samtidig blir stakkars Moses (antar vi) vitne til at tingene 
rotes til her nede. Det er godt at de fleste av oss skal stå opp etter at alle 
kampene på jorden er over ved Jesu annet komme. Hvordan er dette en større 
velsignelse enn den Moses fikk? 

2.  Hvordan viser historien om Moses’ død og senere oppstandelse oss hvordan 
NT fører oss lenger enn GT og kan kaste mye nytt lys over det?

3.  Hvordan er historien om Moses’ liv, inkludert det at han slo på klippen i 
sinne, et eksempel på hva det vil si å leve i tro og bli frelst ved tro uten 
lovgjerninger? 

4.  Snakk sammen om løftet om oppstandelsen ved tidens ende. Hvorfor er dette 
så viktig et håp? Og hvis vi kan stole på at Gud vil reise oss fra døden, burde 
vi ikke da kunne stole på ham for alt annet? For hvis han kan gjøre det for oss, 
hva er det da han ikke kan gjøre?
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TRETTENDE SABBAT: FREMMED ÅK
Chang Zeng-Mei (50)

Denne historien om Chang Zeng-Mei, en innfødt lærer, avspeiler realitetene hos innfødte i Taiwan.

Jeg ville ikke gifte meg med min mann. Jeg var adventist, og han tilhørte en annen menighet, 
men våre foreldre ville ha oss gift, og jeg måtte gjøre som de sa.
Så jeg gikk til Ming-Huang og sa: «Vi kan gifte oss, men jeg vil ikke endre tro.» Det var OK 

for ham. Deretter diskuterte vi bryllupet, skulle det være i en adventistkirke med en adventistpas-
tor? Vi diskuterte frem og tilbake. Til slutt ble det til at vi skulle gifte oss utendørs, og hans mor, 
som hadde vært adventist, sa at en adventistpastor var OK. Så da ble det slik.

Men det viste seg at svigermor likte meg fordi hun ville jeg skulle forandre sønnen hennes. 
Han drakk og gikk ikke i kirken, og hun trodde jeg ville konvertere etter bryllupet.

Jeg likte ikke tanken på å gifte meg med en ikke-adventist, og alle fortalte Ming-Huang at han 
måtte gifte seg med meg. Dermed tok han dåp, så jeg ville gifte meg med ham. Han gråt da han 
kom opp av vannet. Han ville gifte seg, men han ville ikke forlate sitt gamle liv og slutte å drikke.

Et halvt år senere var vi gift. Det var ikke lett. Jeg følte jeg måtte forandre ham. Jeg måtte få 
ham med i kirken hver sabbat. Han var en slagen mann. Han mistet mye selvaktelse da han giftet 
seg med meg. Så fortalte jeg ham at han måtte vente med å få barn.

«Du har drukket alkohol og spist uren mat veldig lenge,» sa jeg. Vi ventet syv måneder. Jeg 
lærte ham å spise og leve sunt. Naboene så at han hadde forandret seg og roste ham. Men han 
ville ikke være et nytt menneske. Da datteren vår ble født, tok han opp drikkingen. Jeg var trist og 
fortørnet, men kunne ikke forlate ham.

Ti år gikk, og vi fikk enda en datter. En dag skjønte jeg at slik kunne det ikke fortsette. Jeg tok 
barna og dro til noen venner. Jeg ville han skulle tenke over livet uten sin familie. Han ville ikke 
skilles. Han lette i tre dager til han fant meg. Han gikk med på å legge om livet.

Jeg elsker min mann, men jeg ville ikke ha giftet meg med ham igjen hvis jeg kunne ha begynt 
forfra. Jeg trodde jeg kunne forandre ham med Guds hjelp. Det er bedre å gifte seg med en av ens 
egen tro. 

Hvis en adventistkvinne er gift med en ikke-adventist, bør du 
være et godt eksempel i tro og livsstil. Be for ham, lag mat til ham 
og vis ham din tro. Som Jesus sa: «Jeg sender dere ut som sauer 
blant ulver. Vær kloke som slanger og troskyldige som duer!»

Takk Gud for at han frelser oss på tross av oss selv. Min mann 
har blitt en omsorgsfull ektemann og far. Han er også en god me-
nighetsarbeider og forstander. Gud er god!

For tre år siden gikk en del av offeret 13. sabbat til å utbre evan-
geliet blant innfødte i Taiwan, og dette kvartalets offer vil bidra til 
å åpne tre innflytelsessentre for innfødte. Takk for at du bidrar til 
å utbre evangeliet til alle folkegrupper over hele Det nordlige Stil-
lehavet og Asia-divisjonen med ditt offer i dag.

M ISJONSFORTELLING
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FREMTIDIGE PROSJEKTER:
Offeret 13. sabbat neste 
kvartal vil hjelpe Det sør-
lige Stillehavet og Asia-
divisjonen med:
• Grunnskole i Luang 
Namtha i Laos
• Internat ved Timor Leste 
Adventist International 
School i Dili, Øst-Timor
• Helsesenter i Nord-
Pakistan
• Læringssenter for barn i 
Long Thanh i Vietnam
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Kristelig studieforbund er et ideelt, demokratisk og offentlig godkjent studie
forbund. Våre medlemmer er kristne trossamfunn, ideelle organisasjoner og 
institusjoner. Enkeltstående, lokale organisasjoner kan være tilsluttet oss gjen-
nom en samarbeidsavtale.

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

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

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

• Frivillighet
• Menneskeverd
• Utvikling
• Økumenikk
• Samfunnsansvar

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

Adventistkirken er medlem og bibelgrupper kan derfor søke om tilskudd her:
http://minekurs.studieplaner.no/k-stud/
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Solnedgangstabellen er basert på følgende nettside:  
https://www.timeanddate.no/astronomi/sol/norge/ 

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

  DATO OSLO KRISTIANSAND BERGEN TRONDHEIM BODØ HARSTAD TROMSØ HAMMERFEST

 Januar   2 15.24 15.50 15.42 14.47 13.06 – – –
  9 15.37 16.01 15.54 15.03 13.38 12.05 – –
  16 15.52 16.15 16.10 15.22 14.11 13.24 12.38 –
  23 16.09 16.30 16.27 15.43 14.43 14.08 13.39 12.47
  30 16.26 16.47 16.45 16.05 15.13 14.45 14.22 13.44
 Februar   6 16.45 17.04 17.04 16.27 15.43 15.19 15.00 14.27
  13 17.03 17.20 17.23 16.49 16.11 15.51 15.34 15.05
  20 17.21 17.37 17.42 17.11 16.38 16.21 16.06 15.40
  27 17.39 17.54 18.00 17.32 17.04 16.50 16.36 16.13
 Mars   6 17.57 18.10 18.18 17.53 17.30 17.18 17.06 16.44
  13 18.14 18.26 18.36 18.14 17.55 17.45 17.34 17.14
  20 18.31 18.42 18.53 18.34 18.19 18.11 18.02 17.44
  27 18.48 18.58 19.11 18.54 18.44 18.38 18.30 18.13
 April   3 20.05* 20.13* 20.28* 20.14* 20.08* 20.05* 19.58* 19.43*
  10 20.22 20.29 20.45 20.34 20.33 20.32 20.27 20.15
  17 20.40 20.45 21.03 20.55 20.59 21.01 20.58 20.48
  24 20.57 21.01 21.21 21.16 21.26 21.31 21.31 21.24
 Mai   1 21.14 21.17 21.39 21.37 21.55 22.04 22.07 22.05
  8 21.31 21.32 21.56 21.59 22.25 22.41 22.49 22.58
  15 21.48 21.47 22.13 22.20 22.58 23.26 23.50 –
  22 22.04 22.01 22.30 22.41 23.36 – – –
  29 22.18     22.14 22.44 23.01 00.21 – – –   
Juni   5 22.30 22.24 22.57 23.18 – – – –
  12 22.38 22.32 23.06 23.31 – – – –
  19 22.43 22.36 23.10 23.37 – – – –
  26    22.43     22.36 23.10 23.36 – – – –   
 Juli   3 22.39 22.33 23.06 23.28 – – – –
  10 22.30 22.26 22.57 23.15 – – – –
  17 22.19 22.15 22.45 22.58 00.09 – – –
  24 22.05 22.03 22.30 22.39 23.22 23.58 – –
  31 21.48 21.48 22.13 22.17 22.48 23.07 23.19 23.38
August   7 21.31 21.32 21.55 21.55 22.16 22.28 22.32 22.33
  14 21.12 21.15 21.36 21.32 21.45 21.52 21.52 21.47
  21 20.52 20.56 21.15 21.08 21.15 21.19 21.16 21.08
  28 20.31 20.37 20.54 20.45 20.46 20.46 20.42 20.31
 September   4 20.10 20.18 20.33 20.20 20.17 20.15 20.09 19.55
  11 19.49 19.58 20.12 19.56 19.48 19.44 19.36 19.21
  18 19.28 19.38 19.50 19.32 19.20 19.13 19.04 18.47
  25 19.07 19.18 19.28 19.08 18.51 18.42 18.33 18.14
 Oktober   2 18.46 18.58 19.07 18.44 18.23 18.12 18.01 17.40
  9 18.25 18.39 18.46 18.20 17.55 17.42 17.29 17.07
  16 18.05 18.20 18.25 17.56 17.27 17.11 16.57 16.33
  23 17.45 18.01 18.05 17.33 16.59 16.41 16.25 15.58
  30 17.26 17.44 17.45 17.11 16.31 16.10 15.52 15.22
 November   6 16.08* 16.27* 16.27* 15.49* 15.03* 14.38* 14.17* 13.44*
    13 15.52 16.12 16.10 15.29 14.35 14.05 13.41 13.00
  20 15.37 15.59 15.55 15.10 14.07 13.30 12.58 11.58
  27 15.25     15.49 15.43 14.54 13.40 12.48 – –   
 Desember   4 15.16 15.41 15.34 14.41 13.13 – – –
  11 15.11 15.37 15.28 14.33 12.47 – – –
  18 15.11 15.37 15.28 14.30 12.27 – – –
  25 15.14 15.41 15.31 14.34 12.32 – – –



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

1. KVARTAL 2022
Tema: I disse siste dager, budskapet fra Hebreerbrevet
Hebreerbrevet er skrevet for å styrke troen og oppmuntre en menighet som er 
i ferd med å gi opp. Forfatteren av brevet forklarer også Jesu død og oppstan-
delse i lys av det gamle testamentet. Brevet er derfor en blanding av praktisk 
veiledning og teori. Det er skrevet på lærd gresk, men det framkommer ikke av 
teksten hvem som er forfatteren. Ifølge tradisjonen er det Paulus som har skre-
vet brevet, men hvem som er forfatteren, er et tilbakevendende diskusjonstema. 

Forfatteren av Bibelstudieheftet, Felix H. Cortex, ønsker gjennom kvartalet 
å lede oppmerksomheten vår til Jesus, kongen i universet, men også vår bror og 
frelser. 

1. studium: Brevet til hebreerne og til oss
Minnevers: Hebr 10,36
Bibeltekster: Hebr 2,3.4; 1 Pet 4,14.16; Hebr 13,19; 1 Kong 19,118;  
Hebr 3,1214 og 4 Mos 13.

2. Studium: Budskapet i hebreerbrevet
Minnevers: Hebr 8,1
Bibeltekster: Hebr 1,514; Luk 1,3033; Sal 132,15; Hebr 2,1416; Hebr 5,14;  
1 Pet 2,9, Hebr 8,8-12.

2. KVARTAL 2022
Tema: 1. Mosebok

3. KVARTAL 2022
Tema: I digelen med Kristus

4. KVARTAL 2022
Tema: De dødes tilstand

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/ondemand/episoder/ml/missionspotlightq2/

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 menig-
het kunne tenke seg å være vertskap for en kursdag for flere menigheter, kan jeg 
eventuelt være behjelpelig med arrangementet og å skaffe en eller flere egnede 
kursholdere. Ta kontakt med meg på e-post eller telefon.

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

Lykke til med bibelstudiene!
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