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Betydningen
av Guds ord

I

denne bønneuken vil vi se på alle
tiders viktigste, mest innflytelsesrike
og kontroversielle bok: Bibelen. Den
er utvilsomt verdens mest solgte bok. Det
er anslått at over 5 milliarder eksemplarer
er trykket. Bibelen er den mest oversatte
boken i verden, og deler av den er oversatt
til 2932 språk. Hele Det nye testamentet er
tilgjengelig på 1333 språk, og hele Bibelen
på 553 språk.*
Gjennom århundrene har Bibelen vært
en kilde til veiledning, trøst og mot for millioner. Den har også blitt forbudt, brent,
baktalt og misforstått av sine motstandere.
Hva betyr denne gamle, men tidløse
boken for oss adventister? Hvordan kan vi
være trofaste mot Gud og hans ord mens
vi lever i en postmoderne verden? Årets lesninger tar opp disse spørsmålene, og flere
til, idet vi ser på Guds ord.
Spørsmål om Bibelens åpenbaring og inspirasjon vil bli behandlet. Det legges frem
brede prinsipper om hvordan man leser
Bibelen på en god og relevant måte. Andre
viktige emner er også tatt med: Hvordan
forteller Bibelen om Jesus? Hvordan hjelper
den meg å vite forskjell på rett og galt?
Hvordan gir den håp og mot i endetiden?
Jeg oppfordrer dere til å sette av tid hver
dag og komme sammen som en verdenskirkefamilie for å lære mer om Bibelen, be
og lytte til Guds røst gjennom sidene i hans
ord.
Måtte Herren velsigne dere mens vi
forbereder oss på hans snare gjenkomst.
Maran ata!
* Tall fra Wyclif Global Alliance, oktober 2015,
sitert i Biblica, International Bible Society,
www.biblica.com/resources/bible-faqs/howmany-different-languages-has-the-biblebeen-translated-into/.
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FØRSTE SABBAT

Hvorfor
Skriften?
Bygg tro på Guds ord
AV TED N. C. WILSON

M

annen hadde vært død og begravet
i mer enn 40 år. Så en gråværsdag
ble freden brutt på en kirkegård i
Lutterworth i England. En besynderlig gruppe
nærmet seg et bestemt sted med spader i
hånden. Prestene samlet seg om graven og ga
graverne beskjed om å grave opp levningene av
John Wyclif, en elsket prest og høyt respektert
Oxford-forsker som hadde avgått ved døden
31. desember 1384. Hans oppgravde bein ble
så brent og asken spredt i elven Swift.
Hva hadde han gjort for å gjøre seg fortjent
til en slik skjebne? Hvorfor var Romerkirken
så oppsatt på å befri jorden for hans levninger?
John Wyclif hadde våget å si sannheten og gi
folket Guds ord på deres morsmål.
Hundre år før Martin Luthers fødsel sa
Wyclif: «Stol helt og fullt på Kristus; stol helt
på hans lidelser; pass dere for å søke rettferdiggjørelse på noen annen måte enn ved hans
rettferdighet.»1

Skriftens kraft
Wyclif kjente Skriftens kraft og var fast bestemt på å skaffe den tilveie på folkets språk,
ikke bare på latin, som var de lærdes språk.
Han utførte sitt viktige arbeid under voldsom
motstand, og påpekte at «engelskmenn lærer
Kristi lov best på engelsk. Moses hørte Guds
lov på sitt eget tungemål. Det gjorde også
Kristi apostler.»2
Wyclif-bibelen fikk stor betydning da den
ga tusener direkte adgang til Guds ord. I klassikeren Foxe’s Book of Martyrs skrev John Foxe:
«De gravde opp kroppen hans, brente beinene
og druknet asken, men Guds ord og sannheten i hans lære, og frukten og framgangen
den har ført med seg, kunne de ikke brenne,
og til denne dag ... står de fast.’»3

Tyndale-bibelen
William Tyndale var en dyktig akademiker ved
Oxford og Cambridge. Han talte åtte språk
flytende og er kanskje den best kjente bibel
oversetteren og martyren. Tyndale levde i England i det 16. århundre, og kjente Wyclif-bibelen. Den var fortsatt forbudt, men kopier av
manuskriptet var tilgjengelig på svartebørsen,
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Til tross for sin store
tilgjengelighet, er Bibelen
kanskje en av de minst leste
og mest omstridte bøkene
i vår tid.
skjønt de var dyre og vanskelige å finne.
Trykkekunsten ble stadig mer utbredt
midt på 1500-tallet, så Tyndale kom til
at tiden var inne til en oppdatert engelsk
oversettelse som ville bli tilgjengelig for
flere. Tyndale oversatte fra de greske og
hebraiske originaltekstene i stedet for fra
latin, som Wyclif hadde gjort.
Det religiøse klimaet i England fikk
Tyndale til å dra til Tyskland, der reformasjonen var i godt gjenge, og Martin
Luther hadde fullført en tysk oversettelse
av Skriften.
Tyndale jobbet fort, og i 1525 ble
eksemplarer av hans nytestamente smuglet
inn i England. Religiøse ledere var rasende
over at de ikke kunne stoppe utbredelsen av Guds ord. I mellomtiden arbeidet
Tyndale på oversettelsen av Det gamle
testamentet, mens han fortsatt bodde på
kontinentet. Han oversatte og utga omtrent halvparten av Det gamle testamentet
før han ble forrådt av en engelskmann.
William Tyndale satt fengslet i mer
enn 500 dager i et slott i nærheten av
Brussel før han ble fjernet fra fangehullet i
oktober 1536, bundet til en påle på slottets
gårdsplass og kvalt med en tykk lenke, før
kroppen ble brent.
Den tsjekkiske presten Jan Hus var også
oversetter og martyr.4 Andre led en lignende skjebne.
Hva var så spesielt med Skriften at de
og tusenvis av andre var villige til å lide og
dø for den? Er Guds ord like viktig for oss
i dag?
Bibelen er nå allment tilgjengelig.
Den er alle tiders største bestselger. Den
er verdens mest oversatte bok. Deler av
Bibelen er oversatt til 2932 ulike språk.
Hele Det nye testamentet er tilgjengelig
på 1333 språk. Hele Bibelen er oversatt til
553 språk.5

Mest beleirede bok
Til tross for sin store tilgjengelighet er
Bibelen kanskje en av de minst leste og
mest omstridte bøker i vår tid. Visse steder

kan man fremdeles bli forfulgt for å eie en
bibel, men i mye av verden er angrepene på
Skriften mer finurlige.
Et av de mest utspekulerte angrepene
kommer med den historisk-kritiske metode
for bibelstudium. Med denne metoden
bestemmer leseren hva som er viktig og
hva som ikke er det, hva som er pålitelig og
hva som kan strykes. Leserne satte seg over
Skriften.
Et annet subtilt angrep er insinuasjonen
om at man må være lærd eller teolog for
å forstå Bibelen, ellers kan man bare få en
«overfladisk forståelse» av teksten. Denne
tankegangen minner om Den romersk-katolske kirke, som hevdet at kun kirkens
lærde er i stand til å tolke Skriften.
Men Gud lovet i sitt ord: «Om noen
blant dere mangler visdom, skal han be til
Gud, som villig og uten å bebreide gir til
alle, og han skal få. Men han må be i tro,
uten å tvile. For den som tviler, ligner en
bølge på havet som drives og kastes hit og
dit av vinden» (Jak 1,5.6).
Hvorfor er Skriften så viktig? La oss kort
se på tre av de mange grunnene:

Bibelen åpenbarer Gud
«I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos
Gud, og Ordet var Gud» (Joh 1,1). Gjennom Guds ord lærer vi om ham. Bibelen
viser hvordan Gud håndterer syndens
problem, og at han lengter etter å forsone
oss med seg. Den viser hans kreativitet,
majestet, barmhjertighet, rettferdighet og

hans planer. «Nei, Herren Gud gjør ikke
noe uten å åpenbare sitt skjulte råd for sine
tjenere profetene» (Amos 3,7).
Vårt første grunnleggende trospunkt
lyder: “Den hellige skrift, Det gamle og
Det nye testamentet, er Guds skrevne
ord, … De inspirerte forfatterne talte og
skrev etter som Den hellige ånd drev dem.
I sitt ord har Gud gitt menneskene den
nødvendige kunnskapen for at de kan bli
frelst. De hellige skrifter er den høyeste,
mest autoritative og ufeilbare åpenbaringen
av hans vilje. De er karakterens rettesnor,
normen som menneskets handlinger kan
prøves mot, den autoritative åpenbaring av
læresetninger og den pålitelige framstilling
av Guds gjerninger i historien.»6

Guds ord er sannhet
«Jeg er veien, sannheten og livet», sa Jesus
(Joh 14,6). I sin bønn til Faderen, som er
nedskrevet i Joh 17, sa Jesus: «Hellige dem
i sannheten, ditt ord er sannhet» (vers 17).
Da Jesus ble konfrontert med religiøse
ledere som var sinte fordi han hevdet å
være Guds Sønn, fant han sin myndighet
i Skriften. «Ja, Far som har sendt meg, har
selv vitnet om meg,» sa han. Men «hans
ord lar dere ikke bli værende i dere. ... Tro
ikke at jeg vil anklage dere hos Far. Den
som anklager dere, er Moses, han som dere
setter deres håp til. Hadde dere trodd Moses, hadde dere også trodd meg. For det er
meg han har skrevet om» (Joh 5,37–45).
Skriftene, sier Jesus, er det som vitner
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om ham. De åpenbarer Guds guddommelige planer og forklarer hvordan synden kom
inn i verden. De viser oss Guds svar på
synden og hans forhold til menneskene, og
de gir innblikk i Guds karakter og natur.

Skriftene er opplysende
«Bibelen er den mest grundige og mest
lærerike historieboken som finnes,» skrev
Ellen White. «Den er kommet direkte fra
sannhetens kilde, og Gud har bevart den
ren gjennom alle tider. Dens lys skinner
inn i den fjerne fortid, der menneskelig
forskning forgjeves søker å trenge inn.
Bare i Guds ord finner vi en fortelling om
skapelsen. Her møter vi den makt som
grunnla jorden og spente ut himlene. Bare
her finner vi slektens historie skildret uplettet av menneskers fordom og stolthet.»7
Bibelen er som Jesus. Den hever seg over
kultur, fordommer og stolthet. Den avslører sannheten om oss selv, om vår verden
og mer til. Den lærer oss hvordan vi kan
ha et sunt forhold til Gud og hverandre,
og den gir oss løfter slik at vi kan leve et
gjennomført åndelig liv.
«Et stort arbeid kan gjøres ved å legge
frem Bibelen for folk akkurat som det står,»
skrev Ellen White.8 «Be dem om å ta Bibelen som den er, bønnfalle Gud om lys, og
så, når lyset skinner, ta imot hver dyrebar
stråle med glede og følge hver dyrebar stråle mens de uredd aksepterer følgene.»9

Skriften vårt vern
Mens han var på jorden, var emnet for
Kristi lære og forkynnelse Guds ord. Vi
blir fortalt: «Kristi tjenere skal følge i hans
spor. Også i våre dager blir de livsviktige
sannhetene i Guds ord satt til side til fordel
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for menneskelige teorier og spekulasjoner. Mange som gir seg ut for å forkynne
evangeliet, tar ikke imot hele Bibelen som
det inspirerte Ord. ... De setter sin egen
dømmekraft høyere enn Ordet. Og den del
av Skriften som de holder seg til i det hele
tatt i sin undervisning, blir tolket med deres egen synsmåte som bærende autoritet.
Dens guddommelige ekthet blir ødelagt.
Slik blir vantroens frø sådd vidt og bredt.
For folk blir jo forvirret og vet ikke hva de
skal tro. ... Han (Kristus) lærte at Guds ord
skulle forstås av alle. Han viste til Skriften
som en urokkelig og absolutt autoritet. Det
samme burde vi gjøre. Bibelen skal presenteres som den evige, uendelige Guds ord.
Den er den siste avgjørelsen i alle stridsspørsmål. Den er grunnlaget for all tro.»10
Når vi minnes de trofaste martyrene –
de som var villige til å ofre seg selv i stedet
for Skriften – så la oss verdsette, lære og
forkynne det mektige, levende Guds ord til
Jesus kommer slik at vi kan si med David:
«Jeg gjemmer ditt ord i hjertet så jeg ikke
skal synde mot deg» (Sal 119,11).
_______________
1 “John Wyclif, Pre-Reformation Reformer,”
Christian History, Christianity Today,
www.christianitytoday.com/history/people/moversandshakers/john-Wyclif.html
2. Samme.
3. Samme.
4 Emma Mason: “The murderous history of
Bible translations,” BBC History Magazine, www.historyextra.com/article/feature/
murderous-history-bible-translations;
“John Huss, Pre-Reformation Reformer,”
Christian History, Christianity Today, www.
christianitytoday.com/history/people/martyrs/john-huss.html

FORSLAG TIL BØNN:
1. Be Gud om å gi deg større forståelse og iver for Guds ord.
2. Be Gud velsigne dem som
«bryter livets brød» for din
menighet med forstand.
3. Be for dem over hele verden
som ikke har tilgang til Skriften
på grunn av fattigdom eller
forfølgelse.

5 Tall fra Wyclif Global Alliance, okt.
2015, sitert i Biblica, International Bible
Society, www.biblica.com/resources/
bible-faqs/how-many-different-languages-has-the-bible-been-translated-into/
6 28 Fundamental Beliefs, 2015-utgaven,
szu.adventist.org/wp-content/uploads/2016/04/28_Beliefs.pdf.
7 Ellen G. White: Christian Education, p. 37.
8 White: Christian Service, p. 144.
9 White: Christ’s Object Lessons, side 38,
39 [feil sted, o.a.]
10 White: Ord som lever (2006), side 19, 20
[COL 38, 39]

Ted N. C. Wilson er formann for Syvendedags
Adventistkirkens generalkonferanse.
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SØNDAG

Hvorfor Skriften
er øverste
myndighet
Inspirerte råd som er like
relevante i dag som da de
ble skrevet
AV ALEJANDRO MEDINA VILLAREAL

I

606 f.Kr. sto Israel overfor en av de verste krisene i sin historie. Om noen
få år, i 586 f.Kr., ville Juda-riket gå under. Kong Jojakim (styrte 609–598
f.Kr.) hadde gitt seg inn under Egypts herredømme og betalte en stor mengde sølv og gull til farao (2 Kong 23,35). I slaget ved Karkemisj året etter (605
f.Kr.) beseiret Nebukadnesar II farao Neko II og egypterhæren. Dette endret
det politiske landskapet i regionen. Jojakim ble nødt til å overføre sin troskap
og paktstroskap fra Egypt til Babylon (2 Kong 24,1).
Dessverre viste unge Jojakim seg som en tragisk leder på et avgjørende
øyeblikk i Guds folks historie. Han tenkte bare på å samle rikdom. Det førte
til korrupsjon, urett og annet misbruk (Jer 22).

Et budskap fra himmelen
Omkring 605 f.Kr. sendte Herren kong Jojakim en viktig melding gjennom
profeten Jeremia: «Ta en bokrull og skriv ned alle de ordene jeg har sagt til
deg om Israel og om Juda og om alle folkeslag, fra den første gangen jeg talte
til deg i kong Josjias dager og fram til i dag. Når Judas hus får høre om alt det
onde jeg har tenkt å gjøre mot dem, vender de kanskje om fra sine onde veier,
og da vil jeg tilgi dem deres synd og skyld» (Jer 36,2.3).
Jeremia adlød og dikterte Baruk det Herren hadde sagt. Baruk leste opp
rullen for folket (vers 9, 10).
Da folket hørte budskapet, ble de forskrekket og sa: «Dette må vi si fra om
til kongen!» (vers 16). De gjorde det, men ikke før de hadde bedt Baruk og
Jeremia om å skjule seg.

En konge med postmoderne
holdning
Kongen av Juda reagerte meget krast. Jeremia forteller: «Kongen satt i vinterhuset,
for det var i den niende måneden, og ilden
brant i fyrfatet foran ham. Hver gang Jehudi hadde lest tre–fire spalter, skar kongen
dem av med en pennekniv og kastet dem
på ilden i fyrfatet, helt til hele bokrullen
hadde brent opp» (vers 22, 23). Jojakim
avslører en ganske postmoderne holdning:
• Han var ikke interessert i Guds ord.
• Han trodde at innholdet var irrelevant.
• Han trodde at Guds ord ikke hadde
noen myndighet.
• Han trodde han kunne leve uten Guds
råd.
• Han var mer enn likegyldig. Han kvidde
seg ikke for å ødelegge Skriften.
• Han skjønte ikke at han takket nei til sin
siste sjanse til å unngå krisen.
Opp gjennom historien har Satan satt inn
ulike tiltak mot Bibelen og dens autoritet:
1. I førmoderne tid: ødeleggelse og forfølgelse.
2. I moderne tid: ideologiske angrep.
3. I postmoderne tid: en likegyldig og
nedlatende holdning.

Bibelen og dagens utfordring
I dag lever vi også i en krisetid: eksistensiell, økonomisk, miljømessig. I familien
står vi overfor kriser omkring mat, helse og
sikkerhet. Hvor kan vi finne svar på disse
problemene? Bibelen sier: «Rop på meg,
så vil jeg svare deg og fortelle deg store,
ufattelige ting som du ikke kjenner til» (Jer
33,3). Ja, Guds ord har gode løsninger på
hverdagens utfordringer.
Men hva gjør det postmoderne samfunn? Det er likegyldig overfor Skriften og
avviser den fordi det føles som om Bibelen
ikke har noen myndighet. Det gjøres endog
forsøk på bokstavelig talt å ødelegge eksemplarer av Bibelen.
Er dette en nyttig respons? Nei, for folk
har fremdeles reelle åndelige behov. I den
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Opp gjennom historien har
Satan satt inn ulike tiltak mot Bibelen
og dens autoritet.

verdslige verden søker folk etter åndelighet
fra feilaktige kilder, men i kirken opplever
vi en annen konsekvens: bibelsk analfabetisme.
Hva fører bibelsk analfabetisme til?
Fremveksten av bibelsk mystikk og av
åndelige legender, en søken etter en spektakulær og oversentimental opplevelse i
tilbedelsen. Kristne «superstjerner» dukker
opp, og deres erklæringer og tolkninger følges av deres beundrere. Det skapes en kirke
som er sårbar overfor alle slags bedrag og
absurditeter som forkynnes i Guds navn.

Motarbeid avvisningen av
Skriften
Guds ord kan ikke ødelegges: «Gresset
tørker bort, blomsten visner, men ordet
fra vår Gud står fast for evig» (Jes 40,8).
Kong Jojakim ødela bokrullen, men Gud
sa at Jeremia skulle skrive en ny rull og
føye til enda flere punkter (Jer 36,28–31).
Ingen kan stoppe evangeliets fremmarsj.
Guds ord er ikke avhengig av lunefulle
menneskehjerter (Luk 19,14).
Egypt var kong Jojakims store håp. Og i
598 f.Kr. oppfordret farao ham til opprør mot Nebukadnesar. Kongen av Juda
overbeviste folket om at egypterne ville
hjelpe dem hvis de kjempet mot Babylon.
Men opprøret førte til en ny invasjon av
den mektige kaldeerhæren. Sannheten er at
Egypt aldri hadde til hensikt å hjelpe Juda.
De bare kjøpte tid til å forsvare sine egne
interesser.
Gud sendte kong Jojakim et håpets
budskap om redning for hans folk, men
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han avviste det fordi han satte sin lit til et
falskt håp.
Som forkynnere av Guds ord kan vi ikke
regne med at bibelsk forkynnelse vil bli
hilst velkommen. I dag vil mange bare høre
ord som aksepterer deres synd. Ellen White
skrev: «Mange mennesker nekter å rette seg
etter de gjentatte advarsler, og foretrekker å
lytte til falske lærere som appellerer til deres
forfengelighet og overser deres synder. I
trengselstiden har slike mennesker ikke noe
sikkert tilfluktssted og kan ikke vente hjelp
fra himmelen. Tappert og tålmodig bør
Guds utvalgte tjenere møte de prøver og
lidelser de blir utsatt for i form av fordømmelse, ringeakt og falsk omtale. Trofast
bør de fortsette den gjerning Gud har gitt
dem, og alltid huske profetene i Det gamle
testamentets tid. Frelseren selv og hans
apostler led overlast og forfølgelse på grunn
av Guds ord.»*

Konklusjoner om bibelsk autoritet
1. Gud er den eneste som kjenner fremtiden. Han er kilden til all informasjon
som finnes i Bibelen (Jes 46,10; 2 Tim
3,16).
2. Vi må ikke forvente at folk skal godta
bibelske budskap uten videre (Joh
15,18.19).
3. Det postmoderne samfunn har en tendens til å forkaste Guds ord av likegyldighet og forakt, og foretrekker å stole
på falske tanker og filosofier (Åp 3,17).
4. Bibelsk analfabetisme fremmer en usikker religiøs opplevelse bygd på personlige interesser (Matt 7,21–23).

5. Guds budskap vil bestå til tross for
folks avvisning (og noen ganger ødeleggelse) av Skriften (Matt 24,35).
6. Bibelen er øverste myndighet. Derfor
må vi gi akt på dens budskap (Sal
119,160).
_______________
*

Ellen G. White: Alfa og Omega, bind 3,
side 216 [PK 437].

FORSLAG TIL BØNN:
1. Be at Herren vil hjelpe oss å
forstå hvordan vi kan respektere hans Ord og rette oss
etter det.
2. Be om at Herren må hjelpe sin
kirke å være trofast mot hans
ord mens vi forkynner det i
endetiden.
3. Be for dem i din familie og
vennskapskrets som ennå ikke
har forstått og godtatt Skriftens autoritet.

Alejandro Medina Villarreal er pastor i
Villahermosa, Mexico.
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MANDAG

Slik leser man
Skriften
«Brente ikke vår hjertene i oss da
han ... åpnet skriftene for oss?»1

AV FÉLIX H. CORTEZ

E

En av de ting i Bibelen jeg synes er veldig forbløffende, er at disiplene
var helt slått ut av Jesu død på korset. Tenker man etter, er det veldig
overraskende.
Jesus hadde flere ganger uten omsvøp fortalt disiplene at han skulle bli
drept, men også at han ville stå opp fra de døde.2 Men korset overrumplet
disiplene, og da Jesus sto opp, trodde de det ikke! Hvordan kunne dette skje?
Når jeg tenker på det, gjør det meg urolig at disiplene ikke skjønte hvorfor,
for jeg føler at det samme kunne skje med meg. Men heldigvis behøver det ikke
å være slik. På veien til Emmaus forklarte Jesus hvordan vi skulle lese Bibelen.

Ha tillit til Bibelen
Jesus forklarte at grunnen til at disiplene ikke forsto, var at de ikke klarte å
«tro» (Luk 24,25). Tro på Guds ord er det første skrittet mot forståelse (Hebr
11,3).
Noen lesere setter sin lit til kirken eller menighetsledere. De lar dem ta
seg av tenkearbeidet og fortelle dem hva Bibelen betyr. Noen gjør det fordi
det er lettere, men andre tror at Bibelen har en slags «åndelig» eller «hemmelig» betydning som bare noen få kan forstå. Dette er utgangspunktet for den
allegoriske tolkning.
For eksempel skrev Bernard of Clairvaux, en fransk abbed i det tolvte
århundre, en preken om brudens «tenner» (Høys 4,2). Han mente at tennene
representerte munkene av høyere og lavere grad i et kloster. Prekenen er fascinerende, men den har ingenting å gjøre med den opprinnelige betydningen av
dette verset.

Et lignende fenomen står vi overfor
i dag når predikanter tolker Skriften på
andre måter enn tekstens opprinnelige
mening. Allegori sier mer om tolkernes
evne og det de vil formidle enn om tekstens
betydning. Det får oss til å stole på mennesker og opphøye dem.
Men Bibelen sier at Gud ga sitt Ord
til alle, og at alle kan forstå det, også barn
(Matt 11,25.26; Joh 7,17; 2 Tim 3,14–17).
Andre lesere setter sin lit til menneskelig
fornuft. Gud ga oss evnen til å resonnere.
Han vil at vi skal bruke den i vårt forhold
til ham (f.eks. Jes 1,18). Men noen lesere
tror fornuften tapper Guds ord for dets
kraft. Når en bibelsk påstand ikke oppfyller
menneskelig logikk, setter de den til side
og tenker at en feil må ha krøpet inn i
Bibelen. Men Gud er større enn vår evne til
å forstå ham. Vi må stole på ham uansett
(Matt 22,29–32; se 1 Kor 1,18–25).
Noen lesere stoler på seg selv. De tar
ordene, men glemmer sammenhengen og
den opprinnelige meningen med teksten.
Dermed gjør de seg selv til den avgjørende
faktor for tolkning.
Hva betyr f.eks. 1 Pet 2,21, der det står
at Jesus etterlot oss et «eksempel» for at vi
kan «følge i hans spor»? Hvis vi ser bort fra
sammenhengen, kan det bety at vi skal gå
i samme slags klær som Jesus, være ugifte
som han var, og lignende ting som tolkeren
vil ha det til å si.
Men sammenhengen er tydelig nok.
Gud mente at vi ikke skulle «gjøre synd»,
«håne» eller «true» når vi blir dårlig
behandlet. Når vi ser bort fra Skriftens
sammenheng, gjør vi oss selv til målestokk
for tolkningen.
Andre har helt gitt opp å tro. Noen har
blitt så frustrert av de ulike tolkningene
at de tror at ingen har sannheten. Men
Skriften sier at Gud har gitt oss Den hellige
ånd til å veilede oss «til hele sannheten»
(Joh 16,13).
Gud vil at vi skal ha tillit til ham, ikke
kirken, dens ledere, den menneskelige fornuft eller oss selv, for vi er alle feilbarlige.
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En annen grunn til at Jesu død på korset
overrasket disiplene, er at de ikke hadde
lest «alle» skriftene. De hadde fokusert på
deler av Bibelen som de likte. Disiplene
likte tittelen Menneskesønnen, fordi den
identifiserte Jesus med den himmelske personen i Daniel 7,13.14 som skulle motta
herredømme og et rike som aldri skulle gå
til grunne.
Men Skriften sa også at Messias skulle
dø for folkets synder (Jes 53) og bli ryddet
av veien (Dan 9,26). Disiplene «forsto
ikke» disse tekstene, eller Jesu egne advarsler, fordi det ikke stemte med det de alltid
hadde trodd og ønsket. De hadde ikke
«ører å høre med».
Jesus, derimot, forklarte disiplene «det
som står om ham i alle skriftene, helt
fra Moses av og hos alle profetene» (Luk
24,26). Vi må gjøre det samme. Å lese «alle
skriftene» betyr å be Gud om å gi oss ører
så vi hører alle skriftene, også de tekstene vi
helst ikke vil skal være sanne, eller som vi
ikke liker.

Foto: iStock/Sinenkyi

Les alle skriftene

Bibelen sier at Gud ga
sitt Ord til alle, og at alle
kan forstå det, også barn.

en reise man begynner på. Fortrolighet
med Gud er resultatet av et liv der man har
tatt sjansen på å følge hans råd og den forvissningen dette gir om at hans Ord er sant
og hans løfter er pålitelige. Når disiplene
har opplevd dette, ønsker de ikke å tie. Akkurat som disiplene på veien til Emmaus.

Praktiser det du lærer

_______________

Lydighet er det siste skrittet i å forstå Skriften. Jesus sa at de som er villige til å gjøre
Guds vilje, skal kjenne sannheten (Joh
7,17). Det samme skjedde med disiplene
på veien til Emmaus. Da de ba Jesus bli
med dem hjem, tyder det på at de hadde
akseptert hans budskap og ønsket mer. Da
«ble øynene deres åpnet» og de kjente ham
igjen (Luk 24,31).
Det motsatte er også sant. De som ikke
«ville elske ... sannheten», blir offer for
villfarelse (2 Tess 2,9–12, se 2 Tim 4,3.4).
Forståelse er ikke en endestasjon, men

1 Luk 24,32.
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2 Første forutsigelse: Mark 8,31 og paralleller. Andre forutsigelse: Mark 9,31 og
paralleller. Den tredje var på den siste
turen til Jerusalem: Markus 10,32–34 og
paralleller. Se også Joh 12,23.27; 13,1;
16,4.21.32; 17,1.

Félix H. Cortez er professor i nytestamentlig
litteratur og leder av MA i Religionprogrammet på Seventh-day Adventist
Theological Seminary i Berrien Springs, USA.

FORSLAG TIL BØNN:
1. Be om at Herren vil gi oss
«ører å høre med» og vilje til å
anvende det vi lærer i Skriften.
2. Be om at vi som trosfellesskap
klart vil sette vår lit til Guds
ord.
3. Som adventister føler vi et
spesielt oppdrag for å hjelpe
andre å lære om de tre englebudskapene. Be om at vi må
anvende prinsippet om å ta
med «alle skriftene» i vår forståelse og undervisning av
Guds ord.
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TIRSDAG

Den forskjellen
Skriften gjør
Hvordan kan vi kjenne Gud, med
mindre vi kjenner hans fortelling i
Bibelen?

AV KAREN HOLFORD

M

in mann er ute og leter etter et hus til vår unge familie. Vi har småbarn, og den nye byen ligger langt borte. Så Bernie leter alene. Han
prøver å se på hus med mine øyne. Han sjekker hvert rom inngående og forestiller seg livet vårt sammen. Er kjøkkenet stort nok? Er bakgården
trygg for små barn? Vil alle trives her?
Etter 14 års ekteskap og sju forskjellige hus vet Bernie akkurat hva jeg liker.
Han vet hva jeg vil sette pris på ved hvert hus, hva som vil irritere meg, og hva
vi kan gjøre om på.
Til slutt finner Bernie huset der familien vår skal bo, elske, le, gråte og lære
de neste 11 årene. Det er et spennende øyeblikk når han viser meg rundt i vårt
nye hjem. Jeg kan se at han har sett på alt med mine øyne. Det trengs litervis
av maling og en god pensel. Men det er supert. Hans omhyggelige valg bygget
på alt han hadde lært av å leve sammen med meg, høre på meg og studere meg
inngående hver dag av vårt liv sammen.

Det kan bli komplisert
Å finne et nytt hus er relativt enkelt. Men livet er fullt av beslutninger som
er langt mer utfordrende. Min kone har fått tilbud om treårskontrakt for å
jobbe i et annet land. Hun kan bare komme hjem to ganger i året. Men det
vil finansiere barnas utdanning. Er det en god idé? Skal vi bli pionermisjonærer? Jeg er forelsket i en fantastisk mann! Hvordan kan jeg vite om Gud vil at
vi skal gifte oss? Min mann slår både meg og barna. Hva kan jeg gjøre for å
beskytte oss?
Hvordan kan vi ta de «beste» valgene når vi strever med et virvar av motstridende informasjon, synspunkter og tanker? Og de «beste» avgjørelsene
fra et menneskelig synspunkt er ikke alltid de beste avgjørelsene fra Guds
perspektiv.

Innbydelse til nærhet
Bibelen gir ikke klare, trinnvise instrukser
for enhver utfordring her i livet. Det ville
være håpløst å skrive en håndbok for alle
situasjoner fra tidenes begynnelse til nå.
Folk, kulturer og dilemmaer forandrer seg i
takt med at verden forandrer seg.
Bibelen er langt rikere og mer nyttig
enn en gjør-det-selv-håndbok for livet.
Den er Guds innbydelse til å søke etter
ham og finne ham i hver historie og enhver
situasjon. Bibelen er full av detaljerte bilder
av hans kjærlighet. Disse øyeblikksbildene
er som enkeltbilder av en hjerneskanning.
Først når vi setter sammen alle bildene,
kan vi lage en virtuell modell av hjernen og
begynne å forstå den som helhet.
Bibelen hjelper oss å oppdage de mange
dimensjonene av Guds kjærlighet og forstå
at han ønsker å stå midt i vårt liv, og hvordan vi kan elske ham og hverandre.
Vi ba barna våre om hjelp med å lage
en liste over adjektiver som beskriver Gud.
Allmektig! Imøtekommende! Modig! Rik!
Kreativ! Omsorgsfull! Vi skriblet ned de
nesten 200 ordene etter hvert som de sa
dem. Det ble en gledeseksplosjon. Vi visste
at Gud var utrolig. Vårt menneskelige
ordforråd kunne knapt nok beskrive hans
undere, herlighet og kjærlighet, men vi
hadde plutselig et mye bedre bilde av vår
fantastiske Gud.

Ansikt til ansikt
«Hele Bibelen er en åpenbaring av Guds
herlighet i Kristus,» skrev Ellen White.
«Mottatt, trodd og etterlevd blir den det
store redskapet for karakterforvandling.
Det er den som virkelig stimulerer, temmer
og vekker våre fysiske, mentale og åndelige
krefter og fører livet i de riktige baner.»*
Ved å lese Bibelen og ved å fokusere på
Guds karakter, slik den uttrykt klart og
rent i Jesu liv, kommer vi ansikt til ansikt
med kilden til all kjærlighet i universet, og
vi blir forvandlet etter hans bilde. Jo bedre
kjent vi blir med ham, desto bedre kan vi
sanse hans veiledning i livet.
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Bibelen hjelper oss å oppdage de mange
dimensjonene av Guds kjærlighet og forstå at han
ønsker å stå midt i vårt liv, og hvordan vi kan elske
ham og hverandre.

Gjennom Guds kjærlighets øyne

Størst av dem er kjærligheten

Jo bedre vi kjenner Gud, desto bedre
opplever vi hvor stor hans kjærlighet er
til oss og alle andre. Når vi betrakter vårt
sammensurium av et liv fra Guds kjærlighets og tålmodighets ståsted, er det større
sjanser for at vi tar kloke beslutninger.
Når vi står overfor flokete situasjoner og
ikke aner hva vi skal gjøre, kan vi prøve å
lage en liste med navnene på alle involverte. Tenk deg så at vi ser på hver enkelt, også
oss selv, gjennom Guds øyne, og spør:
• Hva er denne personens åndelige, emosjonelle, relasjonelle og fysiske behov?
• Hvordan kan jeg best vise dette mennesket Guds kjærlighet?
• Hvilke sider av sin karakter vil Gud at
jeg skal utvikle i denne situasjonen?
• Hvordan vil mine svar oppmuntre andre
til å komme nærmere Gud?

Av alle Guds fantastiske egenskaper er
kjærligheten den største. «Mine kjære, la
oss elske hverandre! For kjærligheten er av
Gud, og hver den som elsker, er født av
Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker,
kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet.
... Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da
skylder også vi å elske hverandre» (1 Joh
4,7–11).
Den viktigste grunnen til å bli bedre
kjent med Gud, er at vi kan oppleve hans
vennlige, tålmodige, tilgivende, trøstende,
aksepterende, omtenksomme kjærlighet og
bli glad i ham. Når vi selv opplever denne
fantastiske kjærligheten, står vi mye bedre
rustet til å dele hans kjærlighet med verden
og til å hjelpe andre til også å bli glad i
ham.
Når livet er uutholdelig tungt og vi er
helt knust, er det opplevelsen av Guds
kjærlighet som gir mest trøst. Vi oppdager
at han virkelig bryr seg om våre tragedier
og kamper (Sal 34,18); han legger merke
til hver tåre vi gråter (Sal 56,9) og forstår
vår sårbarhet (Sal 103,13–18). Han lengter
etter dagen da vi kan leve med ham i himmelen, og han vil tørke bort alle våre tårer
(Åp 21,1–4).

Vi kan reflektere over saken i bønn for å
bli ledet gjennom flokene i situasjonen.
Husk: Selv om vi ikke fatter den perfekte
beslutningen, elsker Gud oss likevel og vil
det beste for oss. Han vil fortsette å arbeide
frem sin kjærlighets mål gjennom våre
ufullkomne valg, akkurat som han gjorde
det med Abraham, Sara og Hagar, Josef og
brødrene hans, og med David og Batseba.
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_______________
*

Ellen G. White: Mind, Character and Personality, (1977), bind 1, side 93, 94.

FORSLAG TIL BØNN:
1. Be om at Gud vil hjelpe deg å
se at han i sin kjærlighet veileder deg til svar på ditt livs
spørsmål i sitt Ord.
2. Be Gud om å forme deg etter
sitt bilde mens du fokuserer på
hans kjærlighet i Ordet.
3. Når du studerer hans Ord: Be
om at Gud må åpenbare sin
kjærlighet til deg og skinne sin
kjærlighet gjennom deg og inn
i andres liv.

Karen Holford er utdannet innen ergoterapi,
familieterapi og systemisk psykoterapi. Hun er
leder for familieavdelingen i Trans-European
Division.
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ONSDAG

Skriftene
viser oss
Jesus
Kristus er åpenbart i
både Det gamle og
Det nye testamentet.
AV DAVID THOMAS

H

vordan viser Bibelen oss Jesus? Det viser seg at
svaret på dette spørsmålet er ganske omfattende
og interessant. Det er også oppmuntrende og
kan forandre hele livet.
Et opplagt sted å få et glimt av Jesus i Bibelen, er i
evangeliene – i fortellingene om ham. Alle som har lest
evangeliene, vet at de inneholder mange historier om
det Jesus sa og gjorde. Vi ser på det Jesus gjorde, og ved
å se det, lærer vi om ham. Vi kan også lære av det han
sa. Ved å betrakte begge disse tingene, kan vi lære hvordan vi skal forholde oss til andre. La oss se på hvordan
Bibelen forteller om Jesus:

Beretningene
Først kan vi lese fortellingene om ham. Fortellingen
om Jesus og kvinnen som ble grepet i hor, er en av de
bedre kjente historiene om Jesus. Den står i Joh 8. Når
vi leser den nøye, ser vi at det hele var iscenesatt for å
få Jesus til å gå i en felle.
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Her er en grunnleggende
sannhet om livet: det vi fyller vårt
innerste vesen med (hjertet),
vil vise seg overfor andre.
Scenen som er skildret, er foruroligende:
anklagernes harde ansikter, kvinnen livredd
og forlegen, tilskuernes nysgjerrige blikk,
og så Jesus midt i det hele.
Det som slår en mest ved denne historien, er det Jesus sier til kvinnen til slutt
i historien. Han fordømte henne ikke,
skjelte henne ikke huden full, påpekte hennes synder eller frydet seg over å åpenbare
hennes feil. Han avviste henne ikke med at
hun ikke lenger hadde noe i menigheten å
gjøre. Nei, han var snill mot henne. Han
opptrådte så forsonende som mulig. Han
tenkte på hva som var det beste å gjøre for
å få kvinnen tilbake i det forholdet som
Gud ønsket for mennesket da han skapte.
Ellen Whites kommentar om virkningen
av Jesu vennlighet, er oppmuntrende: «Hennes hjerte smeltet, og hun kastet seg ned
foran Jesus og gav hulkende uttrykk for sin
takknemlige kjærlighet, og med bitre tårer
bekjente hun sin synd. For henne ble dette
begynnelsen til et nytt liv, et liv i renhet og
fred, som var helliget til tjeneste for Gud.»1
I denne historien får vi ikke bare vite
hvordan Jesus handlet i møtet med synd,
men også hvordan han bearbeidet situasjonen for å opptre så frelsende som mulig. Vi
lærer at godhet ofte åpner vei for forvandling. Vi lærer også om Jesu makt til å forandre liv, at han alltid er ute etter muligheter
og måter å gjøre det på.

Hans ord
For det andre kan vi se nærmere på Jesu ord
som er nedtegnet i evangeliene. Her leser
vi det som kan kalles Jesu korte, fyndige
utsagn snarere enn de store talene han holdt.
Ett eksempel på dette: «Et godt menneske
bringer fram godt av hjertets gode forråd,
et ondt menneske bringer fram ondt av hjertets onde forråd. For det hjertet er fullt av,
det sier munnen» (Luk 6,45).
Her er en grunnleggende sannhet om
livet: det vi fyller vårt innerste vesen med
(hjertet), vil vise seg overfor andre. Hvis vi
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fyller opp med godhet og rettferdighet, er
det dette som kommer ut av oss. Hvis vi
fyller livet med ondskap og fiendskap, så
er det dette livet vil gi. Det sier seg nesten
selv at de som ønsker å komme inn i riket,
vil være forsiktige med det de bruker tid og
oppmerksomhet på, for slikt forvandler oss.

Hans identitet
For det tredje kan vi lære om Jesus ved
å reflektere over hva han sa om seg selv.
Disse utsagnene er viktige, for de avslører
hva Jesu mente om seg selv. Det er mange
slike personlige uttalelser, spesielt i Johannesevangeliet.
I Joh 5,17.18 sier Jesus: «Min Far
arbeider helt til nå. Også jeg arbeider. Etter

er ett sted hvor vi finner støtte for troen på
hans guddom, en sannhet som er avgjørende for hans evne til å frelse oss.

Hans taler
For det fjerde kan vi lære mye om Jesus fra
hans mer utførlige undervisning som er
nedtegnet i Bibelen. Noe av dette formidlet
han ved hjelp av lignelser. Mange av dem
lever i beste velgående den dag i dag. En
som ikke er så godt kjent, men som har en
fantastisk lærdom, finner vi i Luk 18,1–8.
Den handler om en enke, et av samfunnets svakest stilte medlemmer, og en
dommer som viste seg for å være urettferdig. Dommeren ville ikke gi den fattige
enken medhold. Men hun var oppsatt på å
få sin rett. Derfor gikk hun til dommeren
gang på gang og ba ham handle på hennes
vegne. Helt til han avgjorde saken til hennes fordel for å bli kvitt henne.
Lignelsen er interessant, ikke bare
på grunn av spenningen som skapes av
ulikhetene i makt og sosial status, men
på grunn av det den lærer oss på tross av
dette. Budskapet er at vi ikke må være som
dommeren, men som enken. Og hva skal
vi lære? Det står klart og tydelig aller først

Ofte kan selv små problemer
få oss til å tvile og syte og fundere på
om Gud bryr seg om oss lenger.

dette var jødene enda mer oppsatt på å få
ham drept. For ikke bare brøt han sabbaten, men han kalte også Gud sin egen far
og gjorde seg selv lik Gud.» Dette er en av
Jesu veldig klare uttalelser om seg selv. Når
vi leser den, forteller Jesus hvem han er.
Han sier at han ikke er et vanlig menneske slik som resten av oss. Nei, han har
direkte kontakt med evigheten, med Gud,
som han kalte sin Far. Det går klart frem
av tilhørernes reaksjon at Jesus mente han
var Gud. De forsto utmerket godt hva
han sa, og mente at selvbeskrivelsen var
så blasfemisk støtende at de fikk lyst til å
drepe ham.
Dette selvavslørende utsagnet fra Jesus

lignelsen: «At de alltid skulle be og ikke
miste motet» (vers 1).
Av denne lignelsen lærer vi at utholdenhet er en egenskap som Jesus setter høyt. Vi
får vite at hvis vi utvikler utholdenhet, vil
det komme godt med når vi skal navigere
farvannene på livets reise. Ofte kan selv
små problemer få oss til å tvile og syte og
fundere på om Gud bryr seg om oss lenger.
Her ser vi at bønn og utholdenhet er en
god kombinasjon for å tåle ting. Denne og
andre lignelser lærer oss om Jesus.
Vi kunne selvfølgelig ha nytte av å se på
mange andre av hans lignelser, men vi fortsetter å søke svar på vårt første spørsmål:
«Hva viser Bibelen oss om Jesus?»
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Andres vitnesbyrd
For det femte kan vi også lære om Jesus ved
å lese uttalelsene til dem som var sammen
med ham, og som derfor dannet seg en
oppfatning om ham. Slikt har mye for seg,
for det kommer fra dem som var til stede
og så Jesus i det virkelige liv.
En av de dypeste og mest engasjerte
uttalelsene i denne kategorien er det som
ble skrevet av kjærlighetens apostel, i Joh
1,1–3. Mange mennesker synes formuleringen er vanskelig, fordi språket kan høres
litt snodig ut. Men det avslører en stor
sannhet: «I begynnelsen var Ordet. Ordet
var hos Gud, og Ordet var Gud» (vers 1).
Johannes hadde vært sammen med
Jesus, sett ham i aksjon, lyttet til hans undervisning og sett alt dette i lys av Skriften.
Etter alt dette kom han til at Jesus var Gud,
noe som er alt annet enn det vi ville mene
var normalt. Bevisene var så klare at denne
konklusjonen var uunngåelig for Johannes.
Dette lærer oss mye om Jesus. Han
var ikke bare et vanlig menneske. Han
var Guds Sønn. Dette forsto de som var
sammen med ham.
De måtene som er nevnt så langt i vårt
forsøk på å forstå hvordan Jesus er åpenbart
i Bibelen, er ganske greie og ikke så vanske-

lige å spore. De forteller oss om Jesus på en
ganske opplagt og klar måte.

Hans profetier
Til slutt kan vi gå til et annet sted i Skriften
hvor vi kan lære om Jesus. Det er litt mer
komplisert, men det kan gi oss en god del
ekstra innsikt. Det fremgår av drøftelsen
om begrepet frelser eller Messias.
Vi sier at Jesu person er oppfyllelsen av
de mange ulike løftene – spesielt i GT –
om en kommende Messias. Når vi knytter
Jesus til disse løftene, får vi en overflod av
informasjon som er virkelig spennende:
informasjon helt tilbake til 1 Mos, der
det første løftet ble gitt til Adam og Eva
etter at de hadde syndet, et løfte de fikk i
forbindelse med forbannelsen som rammet
slangen: «Jeg vil sette fiendskap mellom deg
og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt.
Den skal ramme ditt hode, men du skal
ramme dens hæl» (1Mos 3,15).
Her har vi kjernen i det første løftet
av mange om at Jesus ville befri verden
for forbannelsen som fulgte med syndens
inntog.
Bibelen forteller om Jesus på mange
måter. Den er en storslått bok med mange
temaer, men ett hovedtema. Gud har

grepet inn i historien i Jesu Kristi person,
og gjennom ham er vi frikjøpt. La oss være
blant dem som holder fast ved troen!
_______________
1 Ellen G. White: Alfa og Omega, bind 5,
side 24–25 [DA 462].

FORSLAG TIL BØNN:
1. Be om utholdenhet i å lese om
Jesus i hans ord, slik at vi kan
kjenne vår frelser.
2. Be om lyst til å studere Bibelen, så dere kan bli bedre kjent
med Jesus.
3. Be om at det vil gi oss en kjærlighet til Jesus som får oss til å
fortelle andre om ham.

David Thomas er dekan på School of
Theology ved Walla University i USA.
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Gud har grepet inn i
historien i Jesu Kristi
person, og gjennom ham
er vi frikjøpt.
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TORSDAG

Håp i en
håpløs verden
Lidelsene her i livet er ingenting
mot den fremtidige verdens
herlighet.

AV KELDIE PAROSCHI

M

oses visste at han skulle dø da han sto på toppen av Nebo-fjellet med
utsikt over løftets land. Han kunne se de frodige slettene og vingårdene, akkurat som Gud hadde lovet. Moses hadde sett Israels lidelser
i Egypt, undertrykkelsen, og han hadde valgt å følge Guds kall om å føre dem
ut av slaveriet. Han hadde forlatt sitt luksusliv og gode fremtidsutsikter i Egypt
og valgt å «lide vondt sammen med Guds folk enn å nyte synden en kort tid»
(Hebr 11,25). Han hadde vært en uanselig gjeter og tålmodig utholdt Israels
syting i årevis. Nå skulle han dø alene i vissheten om at han ikke fikk komme
inn i det gode landet og se oppfyllelsen av Guds løfte til Israel. Det virket
nesten som om hans liv i forsakelse og motgang hadde vært forgjeves. Han var
dypt fortvilet.1
Det Moses kanskje følte i det øyeblikket, gjenspeiler alt som er fundamentalt galt med vår verden. Det ser ut som om folk er utakknemlige uansett hvor
hardt de prøver. Vi ser fortsatt hjelpeløst på mens våre kjære lider. Til slutt står
vi overfor den uomgjengelige fienden, som er døden.
Heldigvis kaster Bibelen lys over tilstandene i verden og gir oss et stort håp.

Syndens lønn
Bibelen innleder med en vakker fortelling om Guds kreative mesterverk. Alt
var genialt designet av ham, og det var harmoni overalt. I Eden var lidelse og
død uhørt. Men menneskehetens frihet var avhengig av lojalitet mot Gud. Da
de valgte ikke å følge ham, ble lidelse og død menneskets lodd (1 Mos 2,16.17;
Ordsp 16,25; Jak 1,15). Adam og Eva ble forvist fra hagen, og med dem ble
hele skaperverket vansiret av synd og forfall (1 Mos 3,16–24; Rom 8,20–22).
Vi er deres etterkommere og har levd med følgene hele tiden siden (Rom
5,18).
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Skriften bekrefter at døden ikke er
noen normal eller naturlig del av livet. Ja,
døden er det motsatte av naturlig. Den
hørte ikke hjemme i Guds fullkomne
verden. Gud skaper og ånder liv så ting
blir til (1 Mos 2,7; Job 33,4; Esek 37,5)
mens døden reverserer og ødelegger livet.
Sykdom, krig og hungersnød er syndens
smertelige følger og fører til slutt til døden.
Adams synd ga Satan hans plass som denne
verdens fyrste (Job 1,6; Matt 4,8.9; 2 Kor
4,4). Siden «syndens lønn er døden» (Rom
6,23), mente Satan han hadde rett til «alle
som var i graven ... som sine fanger.»2 Han
hadde klart å provosere Moses til å synde
mot Gud, så han ikke fikk del i det lovede
landet (4 Mos 20,8–12). Men da Satan
gjorde krav på Moses’ lik, grep Kristus inn
(Jud 9).

Guds gave
Moses’ tro på Guds løfte ga ham mot til å
holde ut alle årene med motgang i ørkenen. Han opplevde utallige tegn på Guds
kraft og makt. Han visste at Gud holdt
ord. Siden syndens oppkomst har Gud
ofte lovet at han ville fri oss fra syndens
og dødens slaveri og gitt bevis på at han
hadde makt til å holde sitt løfte (5 Mos
7,9; Hebr 10,23). Isak ble født til tross for
at Abraham og Sara var gamle (1 Mos 12,2;
21,2.3). Israel ble ført mirakuløst ut av
Egypt, de kom tørrskodd over Rødehavet
(2 Mos 2,23–25; 14,29). Gud holdt liv i
folket i 40 år i ørkenen. Hver dag fikk de
manna å spise (5 Mos 8,1–10). Utallige
ganger reddet Gud Israel i kamp: han brukte Josva, Debora, Gideon og andre.
Men Jesus er det beste beviset på at
Gud virkelig ville oppfylle sitt løfte. Mange
tekster i Det gamle testamentet, som det
første løftet om redning etter at Adam og
Eva hadde syndet, peker frem til Messias
(1 Mos 3,15; 4 Mos 24,17; 5 Mos 18,15;
Jes 53). Jesu liv var et glimt av Guds makt
over synd og død. Hans mirakler ga ny kraft
til mennesker som var plaget av sykdom og
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lidelser. Utdrivelsen av onde ånder viste at
han hadde makt over ondskapens krefter.
Men det var på korset den fulle betydningen av synd og død sto klart frem. Som
den syndfrie Guds Sønn bar Jesus hele verdens synd. Han døde alene, knust av den
totale adskillelsen fra Faderen. Men Jesus
sto opp på den tredje dag. Dermed viste
han sin makt over døden og var kledd med
det evige liv som Gud ønsket for sitt folk.
Jesu oppstandelse er grunnlaget for
vår tro. Hadde han ikke stått opp fra de

sene her i verden er ubetydelige i forhold til
den strålende fremtiden Gud har forberedt
for oss. Derfor var han trofast helt til siste
stund. Og selv om han ble nektet inngang
til Kanaan, gjorde Kristus krav på ham
som sitt barn og velsignet ham med evig liv
(Hebr 11,26; se Rom 8,18).

Oppøvelse i håp
I vår verden er normen synd, lidelse og
død. Likevel kan vi være sikre på at Gud
vil holde sitt løfte om å gjøre alt nytt. Han

Til slutt betyr det å dele det gode budskap om frelse og vårt håp med alle innen
rekkevidde. Uten dette budskapet om håp
vil folks livsreise ende i graven tross alle
bestrebelser. Men vi kan forkynne Kristi
seier over døden! Ved tro på ham kan vi
leve tillitsfullt i dag og vite at løftets land
venter.
_______________
1 Se Ellen G. White: Patriarchs and
Prophets, kap. 43.
2 Samme, side 478.

FORSLAG TIL BØNN:

Siden syndens oppkomst har
Gud ofte lovet at han ville fri oss fra
syndens og dødens slaveri.

Foto: iStock/spukkato

døde, ville det ikke være grunn til å tro
på en bedre fremtid (Joh 11,25.26; 1 Kor
15,13–26). Men siden han beseiret døden,
kan vi være sikre på at Kristus kommer
tilbake som lovet. Da vil han gi verden
tilbake dens opprinnelige herlighet. Den
dagen skal døden «ikke være mer, heller
ikke sorg eller skrik eller smerte. For det
som en gang var, er borte» (Åp 21,4; se
1 Kor 15,51–53).
Moses trodde løftet. Han visste at lidel-

vil utslette smerte og død for alltid. Nei,
vi behøver ikke å fortvile, men vi bør ikke
bare sitte og vente på at Gud skal gripe inn.
Visst skal vi leve med øynene rettet mot
fremtiden, men vi har fortsatt et ansvar for
nåtiden.
Vi må se lidelsene hos dem som omgir
oss, være en skulder som folk kan gråte på,
gi til dem som er i nød. Vi må være trofaste
mot Guds lov og stole på at «å frykte Herren gir liv» (Ordsp 19,23; se også 12,28).

1. Be om at håpet vi har i Jesus,
skal tenne en ild i vårt hjerte.
2. Be Gud om hjelp til å fortelle
noen om håpet hver dag.
3. Be for våre misjonærer over
hele verden og våre lokale
menigheter, mens vi gir håpet
til andre på praktiske måter.

Keldie Paroschi, opprinnelig fra São Paulo,
Brasil, fullførte sin bachelorgrad i teologi ved
Adventist University Centre i São Paulo. Hun
arbeider på en MA i religion ved Andrews
University, USA.
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Kjenne rett
fra galt
Bibellesere vet å ta gode
beslutninger.

AV VANDERLEI DORNELES DA SILVA

D

a jeg var tenåring, ble jeg forvirret da jeg leste følgende graffiti på en mur:
«Frihet er ikke nok. Det jeg vil ha, har fremdeles ikke fått navn.»
Vår verden ser ut til å ha nådd den ytterste relativisme. Folk vil ha slutt
på all autoritet og tradisjon. Mange vil ha frihet til å endre sin egen anatomi.
Pluralismen fremmer de mest forskjelligartede lesninger av Skriften. Postmoderne
teologier forsøker å fjerne undertrykkende samfunnsstrukturer som de mener
Bibelen understøtter, og få til en bred frigjøring. Menneskelige meninger råder
grunnen på bekostning av kunnskapen om Guds sannhet.
Hvordan kan man vite hva som er godt og rett i vår relativistiske tid?

Kunnskapen om Gud
Hosea profeterte for stammene i Nord-Israel kort tid før rikets fall i 722 f.Kr. Israel hadde brutt pakten med Gud, og avgudsdyrkelsen hadde kastet nasjonen ut i
en dyp krise. Tilbedelsen av gullkalvene (Hos 8,5.6; 10,5) som Jeroboam I hadde
laget (1 Kong 12), førte til samme umoral som ved Sinai (2 Mos 32,6.7).
I denne krisen advarer Herren om at Samaria «skal bøte fordi det har vært
gjenstridig mot sin Gud», og «for sverdet skal de falle» (Hos 14,1). Israels fall tilskrives mangelen på tre grunnverdier: «Det er ingen troskap og ingen kjærlighet
og ingen kjennskap til Gud» (Hos 4,1). Fraværet av «kunnskap» skyldes at man
har forsømt Guds lov (Sal 119,66) og «Herrens frykt» (Ordsp 1,7; 2,5).
I sin barmhjertighet lover Herren en ny start. Fangenskapet ville bli som
«ørkenen». Der ville Gud tale til sitt folks hjerte (Hos 2,14). Så ville han knekke
fiendens makt og la sitt folk «bo trygt» igjen (vers 18). Messias ville gjenreise Israel fordi han skulle være full av «kunnskap» i kraft av Den hellige ånd (Jes 11,2).
Når Kristus sto frem, ville jorden bli fylt av kunnskapen om Gud (Jes 33,6; Hab
2,14).
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Israelittene skulle granske Guds lov og
grunne på dette vitnesbyrdet om pakten
med Gud for å få denne kunnskapen.
Moses sa: «Disse ordene [loven] ... skal
du bevare i ditt hjerte», og «du skal binde
dem om hånden som et tegn» (Mos 6,6.8).
Salmisten frydet seg over å «grunne» på
Guds lov (Sal 119,97). Han hadde gjemt
den i sitt «hjerte» for at han ikke skulle
synde mot Gud (vers 11). Denne «kunnskapen» er avhengig av at man grunner på
Guds bud og lærer å gjøre godt og vende
ondskapen ryggen.
Bibelsk religion gir oss altså et fornuftig og innsiktsfullt forhold til livet. Det å
studere, meditere og undervise om Guds
lov er den primære aktivitet som skaffer
kunnskap om det som er godt, rettferdig
og hellig blant Guds folk, og gjennom dem
kanskje til hele verden. Guds folk er lys når
de sprer slik kunnskap til sine omgivelser.
Det er klare likhetstrekk mellom vår tid
og Hoseas tid. Religiøs praksis og bibellesning er vanlig i dag, men etikk og bibelske
verdier som fremmer gudsfrykt, er i ferd
med å bli mangelvare. Hvordan kan vi
bevare kunnskapen om Gud?

Lære kunnskap
I Israel ble kunnskapen om Gud overført
gjennom tilbedelsen og prestens arbeid.
Hans lepper skulle «ta vare på kunnskap»,
og «rettledning skal en søke fra hans
munn» (Mal 2,7).
Undervisning i Guds vilje var en konstant aktivitet. I templet hadde tilbedelsen
et opplysende formål ut over ritualene. David satte Asafs, Hemans og Jedutuns sønner
til å være «profeter som spilte på lyre, harpe
og symbaler» (1 Krøn 25,1). I synagogene
var det å tjene Herren synonymt med å
studere Guds lov.
I Det nye testamentet manifesterte
kunnskapen om Gud seg i Kristi (Luk
1,77) og apostlenes undervisning ut fra
Skriften (2 Tim 3,16). Johannes sier at
«evig liv» består i å «kjenne» Gud og
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Bibelstudium er det midlet Gud
har gitt for at mennesket skal komme
skaperen nærmere og få en klarere
forståelse av hans vilje.
Foto: iStock/4maksym

Ellen G. White

Jesus Kristus (Joh 17,3). Paulus omtaler
kunnskapen om Gud som innholdet i sann
religion (Kol 1,9). Hvis vi forkaster denne
kunnskapen, kan det føre til at vi praktiserer «slikt som ikke sømmer seg» og leve et
liv i «urett, umoral, grådighet og ondskap»
(Rom 1,28.29).
Kunnskapen om Gud fører derimot til
«enheten i troen» og «det modne mennesket som er fullvoksent og har hele Kristi
fylde» (Ef 4,13).
Hvorfor vil vi ikke ha Guds lov i hjertet?

Kjærlighet til sannheten
Som en som lever i endetiden, forutsier
Paulus at Den hellige ånd vil trekke seg tilbake fra jorden. Årsaken som oppgis, er at
de som avviser sannheten, er så desorientert
at de «tror løgnen», har «glede i uretten» og
betrakter de onde som guddommelige
(2 Tess 2,7–11; 4, se Åp 13,3.4).
Ellen White istemmer Paulus’ ord og
sier: «Bare de som virkelig studerer Bibelen
og søker sannhet, blir beskyttet mot det
mektige bedraget som folk flest vil falle
for.»1
Enkel bibelforkynnelse og opplesning
av fortellinger er ikke nok når man skal
takle dagens innfløkte relativisme og stadig
større mangel på etikk. Gudsfrykt krever at
man grunner på Guds lov, som ble gitt for
å veilede oss i moralske valg.

I likhet med salmisten (Sal 119,97.113)
skal Guds folk «elske» sannheten. De som
elsker Guds ord, lengter etter å studere det
grundig, fordøye det og leve etter det. Ja,
bibelsk sannhet er noe vi lærer og elsker når
vi følger den.
Ellen White føyer til: «Bibelstudium er
det midlet Gud har gitt for at mennesket
skal komme Skaperen nærmere og få en
klarere forståelse av hans vilje.»2 Hun sier at
«Guds folk har fått Bibelen som vern mot
innflytelsen fra falske forkynnere og onde
ånders bedragerske makt».3 I vår kontekst
er forfalskningen så lik sannheten at det
ikke er mulig å skille mellom dem uten
Skriftens hjelp.
I møtet med postmoderne relativisme
må Guds folk bevare en personlig erfaring med Guds vilje som åpenbart i hans
Ord. Den erfaringsmessige kunnskap om
himmelens livsstil og etikk som åpenbares
i Skriften, gjør det mulig for oss å skille
mellom hellig og verdslig og å hjelpe andre
å foreta de samme valgene.

FORSLAG TIL BØNN:
1. Be Gud om hjelp til å sette av
tid til regelmessig
bibelstudium.
2. Be Herren bruke vårt studium
av Skriften til å beskytte oss
mot bedrag.
3. Be Gud om å gi oss kontakt
med andre som tørster etter
sannhet, slik at vi kan dele vår
kunnskap om ham med dem.

_______________
1 Ellen G. White: Alfa og Omega, bind 8,
side 125 [GC 625].
2 Ellen G. White: The Great Controversy,
s. 69.
3 	 Alfa og Omega, bind 8, side 100 [GC 593].

Vanderlei Dorneles da Silva har vært
menighetspastor, redaktør og lærer. Han er
koordinator for teologistudiet ved Adventist
University Centre i São Paulo i Brasil.
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ANDRE SABBAT

Skriftens
betydning
i endetiden
Det er viktig å være
grunnfestet i Skriften
om man vil være
kristen.
AV ELLEN G. WHITE

«

T

il ordet og til vitnesbyrdet! – Dersom de ikke
taler i samsvar med dette ord, så er det ingen
morgenrøde for dem» (Jes 8,20, NBK). Guds
folk har fått Bibelen som vern mot innflytelsen fra
falske forkynnere og onde ånders bedragerske makt.
Satan bruker alle mulige midler for å hindre folk i å få
bibelkunnskap, fordi den avslører hans bedrag.
Hver gang Guds verk får ny vind i seilene, setter
også mørkets fyrste i gang en mer intens aktivitet. Nå
ruster han seg for fullt til det siste fremstøt mot Kristus
og hans etterfølgere. Snart står vi overfor det siste, store
bedrag. Antikrist kommer til å utføre sine undergjerninger for åpen scene. Det falske blir så likt det sanne
at det ikke vil være mulig å oppdage forskjellen uten
ved hjelp av Den hellige skrift. På den måten må hver
påstand og hvert mirakel prøves.
De som gjerne vil etterleve alle Guds bud, kommer
til å møte hån og motstand. Bare ved Guds hjelp kan
de holde stand. For å kunne klare påkjenningen som
venter dem, må de forstå Guds vilje som er åpenbart
i hans Ord. De kan ære ham bare når de har en riktig
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Profetiene åpenbarer fremtiden like tydelig for oss
som Kristus åpenbarte den for disiplene.

forståelse av hans vesen, ledelse og hensikt,
og handler i samsvar med det. Bare de som
har styrket sinnet med Guds ord, kan klare
seg gjennom den siste, store konflikten.
Hvert eneste menneske blir stilt overfor
dette alvorlige spørsmålet: Skal jeg lyde
Gud mer enn mennesker? Avgjørelsens
time nærmer seg. Står vi på Ordets faste
klippegrunn? Er vi beredt til tappert å
forsvare Guds bud og Jesu tro?
Før Jesus ble korsfestet, fortalte han
disiplene at han skulle dø og deretter stå
opp av graven, og engler kom for å skrive
ordene inn i deres hjerte og sinn. Men
disiplene ventet en militær befrielse fra romersk okkupasjon og kunne ikke akseptere
at han som alt håp samlet seg om, skulle
bli utsatt for en vanærende død. De ordene
som de nå så sårt trengte å huske, hadde
de glemt, og da prøvens time kom, var de
uforberedt. Jesu død tilintetgjorde deres
håp så fullstendig som om han på forhånd
ikke hadde advart dem.
Profetiene åpenbarer fremtiden like
tydelig for oss som Kristus åpenbarte den
for disiplene. Begivenhetene i forbindelse
med utløpet av nådetiden, og beredelsen
for trengselstiden, er fremholdt klart og
tydelig. Men de fleste forstår ikke mer av
disse viktige sannheter enn om de aldri var
blitt åpenbart. Satan passer på for å fjerne
hvert inntrykk som kan gi dem visdom til
frelse, og når trengselstiden kommer, er de
ikke beredt.

Viktig lære oversett
Når Gud sender så viktige varselsbudskaper at det sies at engler flyr høyt oppe
under himmelhvelvet og kunngjør dem,
venter han at hvert eneste menneske med
evne til å tenke, tar stilling til dem. De
fryktelige straffedommer som truer dem
som tilber dyret og bildet av det (Åp
14,9–11), burde få alle til flittig å studere
profetiene for å finne ut hva dyrets merke
er, og hvordan de kan unngå å ta det. Men
de fleste vender øret bort fra sannheten og

holder seg til eventyr.
Apostelen Paulus skriver om den siste
tid: «Det skal komme en tid da folk ikke
lenger kan tåle den sunne lære» (2 Tim
4,3). Den tiden er allerede kommet. Folk
flest ønsker ikke Bibelens sannhet, for den
griper inn i menneskets syndige og verdslige natur, og ved sine bedrag gir Satan dem
det de ønsker.
Gud vil ha et folk på jorden som holder
fast ved Bibelen og Bibelen alene som
norm for all troslære og basis for all reform.
Lærde personers meninger, vitenskapens
konklusjoner, majoritetens røst, trosbekjennelser eller vedtak fra kirkemøter, som er
like mangfoldige og innbyrdes motstridende som de kirkesamfunn de representerer,
kan hverken alene eller i fellesskap avgjøre
noe bibelsk lærepunkt. Før vi godtar noe
lærepunkt eller pålegg, bør vi kreve at det
blir støttet av et klart «så sier Herren».
Hele tiden prøver Satan å lede oppmerksomheten mot mennesker i stedet for
mot Gud. Han får folk til å søke åndelig
veiledning hos biskoper, religiøse ledere
og teologilærere i stedet for selv å studere
Guds ord. Når han så kontrollerer tankelivet hos disse lederne, kan han påvirke
folkemassene slik han vil.
Da Kristus kom og talte livets ord, lyttet
folk med glede, og mange, endog blant
prestene og rådsherrene, trodde på ham.
Men øverstepresten og folkets ledere var fast
bestemt på å fordømme og avvise hans lære.
Til tross for at de mislyktes i alle forsøk på
å finne noe å anklage ham for, og at de ikke
kunne unngå å merke den guddommelige
kraft og visdom i det han sa, lukket de seg
inne i fordom. De forkastet de klareste beviser på hans Messias-verdighet, så de ikke
skulle bli tvunget til å følge ham.
Disse motstandere av Jesus var menn
som folk fra barnsben av hadde lært å se
opp til, og uten forbehold bøyde de seg for
deres myndighet. Hvordan kan det være at
våre rådsherrer og skriftlærde ikke tror på
Jesus? spurte de. Ville ikke disse fromme

menn ta imot ham dersom han virkelig var
Kristus?
Det var innflytelsen fra slike lærere som
fikk jødefolket til å forkaste ham.
Den ånd som behersket disse prestene
og rådsherrene, preger også mange i dag
som har en høy bekjennelse. De vil ikke
undersøke hva Bibelen sier om det som
spesielt gjelder vår tid. De forteller om
sitt medlemstall, sin velstand og popularitet, og de ser ned på dem som forkynner
sannheten, fordi de er få, fattige og upopulære, og fordi de har en tro som skiller
dem fra verden.
Kristus forutså at det grunnløse krav på
myndighet som fariseerne og de skriftlærde
hevdet, ikke ville opphøre selv når jødefolket ble spredt. Med profetisk blikk så han
at menneskelig myndighet ble satt over
samvittigheten, noe som har vært til stor
forbannelse for kristenheten ned gjennom
alle tider. Hans fryktelige dom over de
skriftlærde og fariseerne og hans advarsler til folket om ikke å følge disse blinde
ledere, ble skrevet ned som en formaning
til senere slekter.

Grunn til Ordet
Gud har gitt oss sitt ord for at vi skal bli
kjent med det og få vite hva han ønsker
av oss. Da den lovlærde kom til Jesus og
spurte: «Hva skal jeg gjøre for å få evig
liv?» henviste Jesus til Den hellige skrift og
sa: «Hva står skrevet i loven? ... Hva leser
du der?» Uvitenhet er ingen unnskyldning
hverken for ung eller gammel, og kan
ikke fri dem fra den straffen som rammer
overtredere av Guds lov. For i Bibelen
har de en nøyaktig fremstilling av denne
loven, dens prinsipper og krav. Det er ikke
nok at hensikten er god. Det er ikke nok
å gjøre hva en person mener er rett eller
hva presten forteller er riktig. Det gjelder
hans egen frelse, og han må selv studere
Guds ord. Uansett hvor overbevist han er
om at presten vet hva som er sannhet, må
han ikke bygge på det. Han har et kart som
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Da Kristus kom og talte livets ord,
lyttet folk med glede.
viser hvert eneste veimerke på himmelveien, og han bør aldri på noe punkt gjette
seg frem.
Vi lever i den alvorligste tid i verdens
historie. Skjebnen for verdens myldrende
millioner skal avgjøres. Vår egen fremtidige
velferd og andres frelse avhenger av den
kurs vi følger. Vi trenger sannhetens Ånd
til å lede oss. Enhver som følger Kristus,
bør oppriktig spørre: «Herre, hva vil du
jeg skal gjøre?» Vi må ydmyke oss for Gud
i faste og bønn, og grunne meget på hans
ord, særlig det som angår dommen.
Nå er tiden til å søke en dyp og levende
erfaring med Gud. Det er ikke et øyeblikk
å miste. Avgjørende begivenheter skjer
rundt omkring oss. Vi er på Satans forheksede grunn. Guds vaktmenn må ikke sove!
Fienden lusker omkring og er parat til å
angripe og gjøre dere til sitt bytte, om dere
et øyeblikk skulle slappe av og bli søvnige.
Mange misforstår sitt forhold til Gud.
De slår seg til ro med at de ikke gjør noen
onde gjerninger, og glemmer de gode og
edle handlinger som Gud venter av dem,
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men som de forsømmer. Det er ikke nok at
de er trær i Guds hage. De skal også bære
frukt, for det venter Gud av dem. Han holder dem ansvarlig for at de unnlot å gjøre
alt det gode som de med hans hjelp kunne
ha gjort. I himmelens bøker står det om
dem at de suger ut jorden. Men selv disse
er ikke uten håp. …
Når prøvetiden kommer, blir det åpenbart hvem som har gjort Guds ord til norm
for sitt liv. Om sommeren er det ikke noen
merkbar forskjell på eviggrønne og andre
trær. Men når vinterstormene setter inn,
står de eviggrønne uforandret, mens de
andre mister løvet.
Nå er det ofte vanskelig å skjelne en
falsk kristendomsbekjenner fra en sann
kristen, men snart vil forskjellen bli synlig.
Når det kommer motgang, når fanatisme
og intoleranse igjen får dominere og når
forfølgelsen flammer opp på ny, vil hykleren og den lunkne miste motet og svikte
troen. Men den sanne kristne står fast
som fjell. Hans tro er sterkere og hans håp
klarere da enn i medgangstider.

FORSLAG TIL BØNN:
1. Be om at når vi studerer Guds
ord, må hans Ånd føre oss til
mennesker som vi kan dele
hans kjærlighet med.
2. Be om at du må være så
fengslet av Guds karakter at
verdslige distraksjoner mister
sin glans.
3. Be om at vårt studium av Guds
ord må åpne øynene på dem
vi kan hjelpe.

Artikkelen er utdrag fra Alfa og Omega, bind
8, side 100–107 [GC 593–602]. Syvendedags
Adventistkirken tror at Ellen G. White
(1827–1915) i sitt mer enn 70 år lange
offentlige virke praktiserte den profetiske
gave slik Bibelen sier.

AV JULIE WESLAKE
Bibelen er som et skattekart. Når vi leser Bibelen sammen denne uka, skal vi
lete etter vers som lærer oss om:
Skatter i Bibelen • Tillit til Bibelen • Å utforske Bibelen
• Å leve etter det Bibelen sier • Å se Jesus • Å forstå håpet
• Å skjelne rett fra galt • Å oppmuntre
(Der det ikke står noe annet, er bibeltekstene hentet
fra Bibelen Guds Ord, 1997.)

Barnas bønneukelesninger
F Ø R S T E S A B B AT

Hvorfor vi verdsetter Bibelen
Minnevers fra Bibelens skattkiste (bibelvers fra skattkista):
«Men samle dere skatter i himmelen, hvor verken møll eller rust
ødelegger, og hvor tyver ikke bryter seg inn og stjeler. For der skat
ten deres er, der vil også hjertet deres være» (Matt. 6,20.21).

E

del hadde laget en spesiell liten eske som hun hadde dekorert med bilder.
Hun ville at bestemor skulle ha den, for hun elsket bestemor. Edel visste
akkurat hvor den skulle stå. Hun hadde lagt merke til hvor bestemor satte
skattene sine, så hun satte den forsiktig på hylla ved siden av noen andre pynteting og bilder som bestemor likte å se på.
På den hylla var det også en bok. Edel tenkte at det måtte være en spesiell bok,
siden den stod på den samme hylla. Men da hun åpnet boka, ble hun litt bekymret. Det var noen som hadde skrevet inni den og understreket noen av avsnittene.
Edel hadde lært at man aldri skulle skrive og tegne i bøker, så hun spurte bestemor
hvorfor noen hadde skrevet og streket under i akkurat den boka.
Bestemor forklarte at det var en veldig annerledes bok. Den ble kalt Bibelen.
Bestemor fortalte at hun leste i den hver dag. Ordene der, og spesielt de ordene
som var understreket, var skatter som hun ville huske. De knyttet henne nærmere
til Jesus og hans kjærlighet for henne. Bestemor forklarte at ordene i Bibelen viste
henne hvordan hun kunne elske Jesus og bli mer lik ham. Budskapene ga livet
hennes mening hver eneste dag og håp for framtiden. Hun sa at hun ikke kunne
leve uten å lese budskapene som Gud ga henne hver eneste dag.
Edel ble ivrig. Hun ville også elske Jesus og finne ut mer om ham. Hun ville at
ordene fra Bibelens skattkiste skulle gjøre livet hennes lykkeligere. Derfor spurte
hun bestemor om hun kunne lære henne å lese og forstå Bibelen. Hun ville lære å
leve sammen med Jesus slik at han kunne være hennes beste venn.
Nå ble bestemor også ivrig. Hun sa at det ikke fantes noe viktigere enn å dele
ordene som står i Bibelen. Hun forklarte at Bibelen er som et skattekart. Når du
bruker tid på å lese i den, er det som å lete etter skatter av gull, sølv og edelsteiner.
I Matteus 6,19-21 oppfordrer Jesus oss til å ikke bruke livene våre på å samle
skatter her på jorda. Vi burde heller bruke tiden og pengene våre på ting som
Jesus vil at vi skal gjøre. Da samler vi skatter i himmelen. Der skatten vår er,
vil hjertet vårt også være. I en fortelling forklarte Jesus disiplene sine at
himmelen er som en skatt som er gjemt i en åker (Matt 13,44-46).. Du ville
vært villig til å selge alt du eide bare for å kjøpe den åkeren og få skatten
som lå gjemt der. Gleden vi vil få sammen med Jesus i himmelen, er en slik

skatt. En dag skal vi bo sammen med ham for
alltid. Vi vil gi opp mange ting i livene våre for
å kunne lese mer i Bibelen og komme til
himmelen.

Vi snakker sammen:
Hva kunne du bruke tiden og pengene dine
på for å få den skatten som det står om i
Bibelen?

Vi ber sammen:
Be Jesus om at han vil hjelpe deg å finne de
viktige skattene i Bibelen, de skattene som
kan hjelpe deg til å leve et hellig liv. Takk ham
også for de skattene du allerede har funnet.

Vi lager noe sammen:
Tegn et skattekart av rommet ditt, av kirken
eller hjemmet ditt. Tegn inn på kartet hvor du
har gjemt små kort med bibelvers på. Gjem
kortene og la vennene dine og familien din
finne dem. Når alle kortene er funnet, kan
dere lese dem sammen.
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Barnas bønneukelesninger
SØNDAG

Les i Bibelen
– den er til å stole på
Minnevers fra Bibelens skattkiste:
«Og helt fra barndommen av har du kjent De hellige
Skrifter som har kraft til å gjøre deg vis til frelse ved troen på
Kristus Jesus. Hele Skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig
til lærdom, til overbevisning til rettledning og til opplæring
i rettferdighet» (2 Tim 3,15.16).

B

estemor viste Edel hvor det står at Bibelen er Guds bok. Den blir kalt for
«De hellige skrifter» fordi den forteller om Gud og hvordan vi kan gi hjertene våre til ham og leve for ham. Bestemor forklarte at Bibelen egentlig ikke
er bare én bok. Det er 66 mindre bøker som er skrevet av forskjellige mennesker.
Gud ga dem idéer og ord. Disse menneskene skrev ned det de husket om det
som skjedde for lenge siden, og noen skrev om hva som skjedde da Jesus var her
på jorda. Andre skrev dikt og sanger. Noen skrev til og med om ting som skulle
skje i framtiden.
Bibelen forteller at de som skrev, ikke bare fant på det de skulle skrive selv. «For
aldri er noen profeti kommet fram ved et menneskes vilje, men Guds hellige mennesker talte drevet av Den Hellige Ånd» (2 Pet 1,21).
I en av bøkene i Bibelen kan vi lese om en gutt som het Timoteus. Han fant Bibelens skatt. Han oppdaget Bibelen på grunn av moren sin, Eunike, og bestemoren
sin, Lois. De visste hvor dyrebare ordene i Bibelen var. De bestemte at det var viktig
å sette seg ned sammen med Timoteus hver dag for å lære ham hvordan han
kunne lete etter skatter i Bibelen. De ville lære ham å gi hjertet sitt til Jesus.
Fordi Bibelen ble inspirert av Gud, vokste troen inni Timoteus. Han ble en modig
og ivrig misjonær som delte fortellingen om Jesus med andre og ledet dem til å
leve for ham.
Menneskene i Tessaloniki trodde på Silas og Timoteus, som fortalte dem om
Bibelens skatt. De vendte seg bort fra avgudene og begynte å elske Jesus, den levende Gud. Paulus priste Gud for dette. Han skrev til dem i Tessaloniki og sa: «Av
denne grunn takker vi også Gud alltid, for da dere tok imot det Guds ord som dere
hørte av oss, så tok dere imot det, ikke som menneskers ord, men som det i sannhet er, Guds ord, det som også er virksomt i dere som tror» (1 Tess 2,13).
Bestemor spurte Edel om hun visste hva tillit er. Hun sa at Edel har tillit til pappa
når hun hopper fra den dype siden av svømmebassenget og stoler på at han tar
imot.
Bestemor sa at det å lese i Bibelen og å stole på Bibelens ord, kom fra Gud. «Å
gjøre det Bibelen sier er som å lese og følge en oppskrift», sa hun. «Du har tillit til at
det kommer til å bli en god kake til slutt.»
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Vi snakker sammen
Hvilke bøker har du lest som du vet ikke er
sanne? Hvilke filmer har du sett som ikke er
virkelige? Har du noen bøker og filmer som
du vet er sanne og virkelige?

Vi ber sammen
Be Jesus om at han skal hjelpe deg å tenke på
bibelfortellinger som kan gjøre at du vokser i
troen, i stedet for å bruke tiden på usanne fortellinger og underholdning.

Vi lager noe sammen
Sett stolene i rommet slik at det blir en hinderløype. Skriv en veiledning som noen kan
lese høyt, slik at en som har bind for øynene,
kan klare å komme igjennom hinderløypa. For
eksempel kan du skrive hvor mange skritt
man må ta til venstre og hvor mange rett fram
for å komme trygt i mål.

Barnas bønneukelesninger
MANDAG

Utforsk Bibelen
– Hvordan jeg leser Bibelen
Minnevers fra Bibelens skattkiste:
«På samme måte er det heller ikke deres himmelske Fars vilje
at en eneste av disse små skulle gå fortapt» (Matt 18,14).

E

del fortalte bestemor om en gang hun og mamma utforsket en ny park. De
kunne ikke finne stedet der fuglene var. De måtte stoppe for å se på et kart
som viste hvor den riktige stien var. Det var litt komisk, for de hadde gått
rundt og rundt, selv om fuglene bare var fem minutter unna.
Bestemor lo. Så sa hun at det hørtes ut som noen mennesker som prøver å finne
Gud og hans mening og glede i livet. Noen ganger leter de overalt og prøver alt
mulig rart, selv om Gud er nær hele tiden. De må bare lese i Bibelen. Mange tror at
Bibelen er så vanskelig å lese, at den er for komplisert. Noen ganger tror de ikke på
at den er Guds ord til dem. De tror at Bibelen bare er full av regler.
Den beste måten å utforske Bibelen på, er å begynne med å be. Guds hellige
Ånd vil hjelpe oss til å forstå det vi leser. Da Jesus dro tilbake til himmelen, lovte
han at han skulle sende «Sannhetens Ånd» som skulle være med oss for alltid.
«Talsmannen, Den hellige ånd, som Faderen vil sende i mitt navn. Han skal lære
dere alle ting», sa Jesus (Joh 14,17.26).

Vi snakker sammen
Finnes det andre måter å ta imot Bibelens
budskap på enn å lese? Hvilke?

Vi ber sammen
Be Gud om at han skal vise deg sin plan for
livet ditt mens du leser i hans Ord.

Vi lager noe sammen
Tegn og lag dine egne «Gud-er-kjærlighetbriller». Du kan lage dem av papp og gjennomsiktig plast, eller cellofan. Eller du kan lage
dem av piperensere.

Kjære Jesus, hjelp meg i dag til å forstå det jeg leser i ditt Ord, Bibelen.
Bestemor fortalte Edel at hun skulle ønske hun kunne gi Edel spesielle Bibellese-briller. Når hun liksom tok dem på seg, kunne hun se hvem Gud er og bli
kjent med ham. Hvis det fantes slike briller, ville de vist oss at det viktigste med Gud er at han elsker oss. Når vi utforsker det som står i
Bibelen, må vi ha på oss «Gud-er-kjærlighet» brillene. Det er lett å
se at Gud er kjærlighet i disse versene: «Og vi har lært
kjærligheten å kjenne og kommet til tro på kjærligheten, den
som Gud har til oss. Gud er kjærlighet og den som blir i
kjærligheten blir i Gud, og Gud i ham» (1 Joh 4,16). «Vi
elsker ham fordi han har elsket oss først» (1 Joh 4,19).
Kjernen i Bibelens kjærlighetsbudskap om Gud er at
han sendte Sønnen sin, Jesus, for å dø for oss: «Jesus sa
til ham: ’For Menneskesønnen er kommet for å søke og
frelse det som var fortapt’» (Luk 19,10).
Gud elsker oss så høyt at han leter etter oss på samme
måten som en hyrde leter etter et lam som har gått seg
vill og ikke kan finne veien hjem. Gud er både skattekartet og skatten.
Kjære Jesus, takk for at du elsker oss, selv om vi ikke fortjener
det. Hjelp oss til å se din kjærlighet i alt vi leser i Bibelen.
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Barnas bønneukelesninger
TIRSDAG

Å leve ut Guds skatt
– Bibelen leder meg
Minnevers fra Bibelens skattkiste:
«Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham,
bærer mye frukt. For uten meg kan dere slett ikke gjøre noe» (Joh
15,5).

E

del elsket egentlig å lage ting til andre. Hun likte å være hjelpsom hjemme
og på skolen. Men av og til hadde hun ikke lyst til å hjelpe til i det hele tatt.
Noen ganger følte hun at hun gjorde dumme valg når andre gjorde henne
sint eller lei seg. Hun fortalte bestemor at hun virkelig prøvde alt hun kunne
noen ganger, men det hjalp ikke. Hun lurte på om skattene i Bibelen kunne hjelpe henne til å bli mer glad i mennesker og hjelpe henne til å ta gode valg.
Bestemor sa til Edel at alle gjør feil. Men skattene vi leser om i Bibelen, kan hjelpe
oss. Den første bibelskatten vi må huske på, er at selv om vi ikke alltid føler at det
skjer noe, skal vi bare fortsette å lese i Bibelen. Jesus fortalte at det virker på
samme måte som en drueplante (vinstokk). Så lenge grenene (vi) blir på treet,
kommer de til å bære deilige druer. Slik skal vi holde oss nær til Jesus ved å lese i
Bibelen. Når vi holder oss tett inntil ham, hjelper det oss til å oppføre oss slik han
gjorde. Det blir også lettere å ta gode valg. Når vintreet bærer frukt, kan andre også
glede seg over å spise den. Når vi bærer frukt fra Bibelens skattkiste, kan vi være til
velsignelse for andre.
Det ble akkurat som i den fortellingen Edel husket om en liten slavejente fra
Israel. Da herren hennes ble syk, fortalte hun ham at Gud kunne helbrede sykdommer. Fordi hun brydde seg om ham, delte hun kunnskapen om Gud, som hun
hadde funnet i Bibelens skattkiste. Det gjorde at Naaman ble frisk. Du kan lese hele
fortellingen i 2. Kongebok 5,1-14.
Bestemor forklarte at alt det gode vi gjør, kommer fra Gud. Vi burde takke ham
fordi han hjelper oss. «Lovet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far, barmhjertighetens Far og all trøsts Gud, han som trøster oss i all vår trengsel, så vi kan
være i stand til å trøste dem som er i all slags trengsel, med den trøst vi
selv blir trøstet med av Gud» (2 Kor 1,3.4).
Edel ville veldig gjerne være lik Jesus. Bestemor forklarte at
det tar et helt liv å bli mer lik ham. Det er når vi tar tid til å
lese og be hver dag at vi vokser litt etter litt. «Men alle vi
som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som
i et speil, blir omskapt til det samme bilde fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd» (2 Kor
3,18).
Hold deg nær til Jesus ved å lese hans Ord.
Da vil han gi deg sitt hjerte, sin stemme, sine
hender og sine føtter, slik at vi kan dele hans
kjærlighet med andre.
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Vi snakker sammen
Hvis du kunne ha brukt en hel dag sammen
med Jesus, hva ville du snakket med ham om?
Hvor ville du ha gått sammen med ham? Hva
ville dere gjort sammen?

Vi ber sammen
Be om at Jesus sender noen til deg i dag som
du kan fortelle noen av skattene i Bibelen.

Vi lager noe sammen
Studer livssyklusen til en monarksommerfugl
eller en frosk. Legg merke til de store forandringene som skjer ved Guds kraft. Vi kan
også få en slik kraft til å forandre oss når vi ber
om den og holder oss nær til Jesus ved å lese i
Bibelen.

Barnas bønneukelesninger
ONSDAG

Bibelen viser meg Jesus
Minnevers fra Bibelens skattkiste:
«Hun skal føde en Sønn, og du skal gi ham navnet Jesus,
for han skal frelse sitt folk fra deres synder» (Matt 1,21).

D

et er interessant å finne ut hvorfor vi heter det vi heter
og hva navnene våre betyr. Edel ble veldig ivrig da hun
fikk vite at navnet hennes kunne bety at hun har et
høysinnet og uselvisk sinnelag. Da Guds Sønn skulle bli født,
kom det en engel fra Gud. Den fortalte Jesu jordiske far, Josef,
at han skulle gi ham navnet Jesus. Dette navnet ble valgt spesielt av Gud fordi det betydde at han skulle bli verdens frelser.
I Bibelen har Jesus mange navn. Og alle navnene sier noe om
karakteren hans, om hvordan han er. De forteller noe om
oppgaven hans også. Bestemor spurte Edel om hun kunne gå og
hente Bibelen. Da kunne de utforske den og finne de forskjellige
navnene til Jesus. De skrev alle navnene ned på et stort ark.
Her er noen av dem:
Immanuel: «Se, jomfruen skal bli med barn og føde en Sønn, og de skal
gi ham navnet Immanuel, som er oversatt: Gud med oss» (Matt 1,23). Gud ville
ikke være langt borte, han ville være midt i blant oss. Jesus var Gud her på jorda.
Guds Sønn: «For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, Den enbårne, for
at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv» (Joh 3,16). Da
Jesus ble døpt, bekreftet Gud at Jesus er hans Sønn. «Da lød en røst fra himmelen:
’Du er min Sønn, den elskede, I deg har jeg velbehag’» (Mark 1,11).
Menneskesønnen: «For Menneskesønnen kom ikke for å bli tjent, men for selv å
tjene, og for å gi sin sjel som løsepenge for mange» (Mark 10,45). Jesus ble også
kalt for Menneskesønnen. Jesus var Gud, men han ble født av en mor fra denne
verden, Maria. Det gjør Jesus veldig spesiell: Han var en sønn av menneskeheten,
og samtidig var han Guds Sønn.
Guds ord: «I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud»
(Joh 1,1). «Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den
herlighet Den enbårne har fra Faderen, full av nåde og sannhet» (Joh 1,14). Jesus
åpenbarte Gud for oss. Han var Guds ord. I begynnelsen talte han slik at vår verden
ble til! «Han er bildet av den usynlige Gud, Den førstefødte framfor hele skapningen. For i ham ble alle ting skapt, de som er i himlene, og som er på jorden» (Kol
1,15.16). Ikke bare inspirerte Jesus Bibelen, som er Guds ord til oss, men Jesus er
Guds ord. Hvis vi kjenner ham, kjenner vi Gud.
Bibelen gir oss mange flere navn for Jesus enn dette. Spør foreldrene eller
lærerne deres om de kan hjelpe dere til å finne flere. Her er noen vers dere kan
begynne med:
Guds lam: Joh 1,29.30
Alfa og Omega: Åp 22,13
Livets brød: Joh 6,35

Vi snakker sammen
Finn ut hva navnet ditt betyr og hvorfor du
fikk akkurat det navnet.

Vi ber sammen
Be Jesus om at han skal hjelpe deg til å forstå
betydningen av alle de dyrebare navnene
hans som du kan studere i Guds ord.

Vi gjør noe sammen
Skriv de forskjellige navnene til Jesus på
papirstrimler som er like lange. Lag en lenke
og heng den fra et bilde av Jesus til et bilde av
deg og familien din.
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Barnas bønneukelesninger
TORSDAG

Forstå håpets
skatt
Minnevers fra Bibelens skattkiste:
«For alt det som før ble skrevet, ble skrevet til
vår lærdom, for at vi skal ha håp ved den tålmo
dighet og trøst som Skriftene gir» (Rom 15,4).

E

del elsket skolen, men hun gledet seg også til feriene. I år skulle de
ta flyet til bestemor. Mamma kjøpte billetter mange måneder før de skulle
dra. For Edel virket det som om det aldri skulle bli ferie. Hun sa det til bestemor en gang de snakket i telefon.
Bestemor prøvde å oppmuntre henne. Hun fortalte at når vi gleder oss til noe,
heter det at vi håper. Du planlegger, kjøper billetter og pakker tingene dine. Bestemor skulle også ønske at ferien kunne begynne med en gang. Hun lovte at Edel
skulle få en stor klem på flyplassen.
Så snakket bestemor og Edel om det håpet som Bibelen gir. Adam og Eva lyttet
til Satan. Det var derfor så mange begynte å tilbe det Gud har skapt i stedet for å
tilbe Gud som har skapt alt (Rom 1,25). Menneskene gjorde så mye som var skadelig og galt. De brukte ikke tid på å bli kjent med Gud og stolte ikke på ham. Men
fordi Gud elsker oss så høyt, la han en plan for å frelse dem som ville vende om til
ham. Guds plan skulle stanse Satan og synden så de ikke kunne skade menneskene mer. Guds Sønn, Jesus, skulle kommer til verden som et lite barn. Selv om
Jesus aldri gjorde noe galt, døde han for syndene våre. På grunn av det kunne vi bli
tilgitt og leve med Jesus i himmelen for alltid. Guds kjærlighet gir oss håp om at vi
skal komme til himmelen og leve med ham i all evighet. Bestemor delte et bibelvers med Edel. Der stod det noe som Jesus sa:
«La ikke deres hjerte forferdes! Dere tror på Gud, tro også på meg! I min Fars hus
er det mange rom. Hvis ikke, ville jeg ha sagt dere det. Jeg går for å gjøre i stand et
sted for dere. Og … jeg (skal) komme igjen og ta dere til meg. For der jeg er, der
skal også dere være» (Joh 14,1-3).
Når Edel så fram til ferien, begynte hun nå å tenke på hvor fint det kom til å bli
når Jesus kommer tilbake. Da kunne hun og bestemor være sammen for alltid.
Plutselig kunne hun ikke vente til Jesus skulle komme. Hun ringte og fortalte det til
bestemor. Bestemor ble veldig glad for å høre at Edel gledet seg sånn til Jesus
skulle komme igjen. Vi har et fantastisk håp, Edel, sa bestemor.
«Det er et håp som får hjertet mitt til å synge. Det er et håp om at vi en dag skal
se Jesus i skyene. Da skal han til og med vekke opp de døde som har elsket ham.»
«Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket opp i skyer sammen med dem,
for å møte Herren i luften. Og så skal vi alltid være med Herren» (1 Tess 4,17).
«Jeg kan nesten ikke vente», sa Edel. Kan du?
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Vi snakker sammen
Hvordan ville du forklare en annen jente eller
gutt hva håp er?

Vi ber sammen
Be Jesus om at han skal hjelpe deg til å gi
hjertet ditt til ham hver dag, slik at du kan bli
med ham til himmelen når han kommer.

La oss gjøre noe sammen
Lag en liten eske som dere kan legge løfter i.
Dekorer den med tegninger og klistremerker.
Lag noen papirbiter i samme størrelse, og
skriv yndlingsløftene dine på dem. Rull sammen papirbitene og legg dem i esken til den
er helt full. Les et løfte hver dag, eller gi den til
en venn.

Barnas bønneukelesninger
FREDAG

Bibelen vil hjelpe meg til å se
forskjell på rett og galt
Minnevers fra Bibelens skattkiste:
«Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel,
og av all din forstand og av all din kraft … Du skal elske din neste
som deg selv» (Mark 12,30.31).

B

estemor kunne se at Edel var bekymret. Om morgenen hadde hun hørt at
Edel kranglet med broren sin mens de lekte. De hadde snakket skikkelig
sint til hverandre. Da mamma ba henne si unnskyld, hadde hun knepet
leppene så hardt sammen at ikke et eneste ord kunne komme ut. Nå satt Edel
ute på trappa og så trist ut.
Bestemor visste at det fantes mange vers i Bibelen som kunne hjelpe Edel til å
gjøre det som er rett. Hun minnet Edel på at hun skulle ta på seg «Gud-erkjærlighet»-brillene sine. Så åpnet hun Bibelen og begynte å lese og fortelle.
Et sted sier Jesus at det største budet er å elske Gud med hele hjertet vårt, med
all vår tid og alle våre krefter. Det andre budet, som er like stort, er at vi skal elske
vår neste som oss selv (Matt 12). Bestemor forklarte at når vi ikke er sikre på hva vi
skal gjøre, kan vi tenke slik: «Hvordan kan jeg elske Gud og min neste på den beste
måten?» Edel, sa bestemor, jeg er sikker på at Jesus ser på broren din og alle de
andre menneskene du treffer i livet ditt, til og med dem som bor lenger bort i
gata, som din neste.
«Hvis du elsker broren din, vil du prøve å si fine ting til ham. Når vi
begynner å bli sinte, kan vi gå et annet sted til vi blir roligere igjen.
Hvis du vil vise mamma Jesu kjærlighet, da vil du være lydig mot
henne.» «Et mildt svar vender harmen bort, men et sårende ord
vekker vrede» (Ordsp 15,1).
Edel tenkte seg litt om, og så gikk hun for å finne mamma.
Hun ville si unnskyld. Johannes skriver at vi kjenner Jesus
når vi lyder budene hans (1 Joh 2,3.8). Vi skal være lydige
mot det han sier og leve slik som Jesus levde. Noen av de
viktigste budene fra Gud ble gitt gjennom Moses, til
Israels barn, men også til oss. Jesus levde etter alle disse ti
budene. De første fire forteller oss hvordan vi skal elske
Gud og de siste seks forteller oss hvordan vi skal elske
hverandre. Bestemor leste de ti budene for Edel. De står i
2. Mosebok 20. Hun forklarte også hva de betydde.
«Edel, alle gjør feil, sa bestemor. «Men vi kan be til Gud om
at han må tilgi oss, og så kan vi gjøre alt vi kan for å holde oss
nær til Jesus. Han har lovt oss at en dag skal vi leve og elske slik
han gjør.» Når han kommer igjen skal vi bli lik ham, for vi skal se
ham som han er (1 Joh 3,2). «Som Guds utvalgte, hellige og elskede,
må dere ikle dere inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og langmodighet» (Kol 3,12).

Vi snakker sammen
Hva er en god veileder som kan hjelpe oss å
skille rett fra galt?

Vi ber sammen
Be Jesus om å hjelpe oss til å si unnskyld når
vi har gjort noe galt.

Vi gjør noe sammen
Fyll en eske med klær. Sett en merkelapp på
hvert plagg og skriv en handling eller en
karakteregenskap på lappen. For eksempel:
vennlighet, dele, lese Bibelen, be. På noen av
de andre lappene kan dere skrive: spille
masse dataspill, være egoistisk, lyve og stjele.
Sorter klærne og pakk dem som vi kan ta med
oss til himmelen i en koffert.
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Barnas bønneukelesninger
A N D R E S A B B AT

Oppmuntring fra Bibelen
Minnevers fra Bibelens skattkiste:
«Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti … Dine vitnes
byrd har jeg fått som arv til evig tid, for de er mitt hjertes fryd» (Sal
119,105.111).

D

et var ikke så lenge til Edel skulle pakke sakene sine og reise hjem igjen
fra bestemor. Hun hadde likt så godt å være sammen med bestemor og
finne skatter i Bibelen sammen med henne. Hun kom til å savne å snakke
med bestemor. Bestemor minnet henne på at de skattene de hadde funnet
sammen, var i hjertene deres nå. Derfor kunne Edel ta dem med hjem. Edel
hadde sin egen bibel og hun visste at mamma og pappa ville hjelpe henne med
å finne flere skatter.
Når vi føler oss usikre på hvordan vi kan holde oss nær til Jesus, kan vi stole på
Bibelen. Den er som et lys eller en lykt som viser oss hvordan vi kan fortsette å leve
slik Jesus vil at vi skal leve.
Bestemor forklarte at denne verden ikke skal være hjemmet vårt alltid. Vi gleder
oss til å komme hjem til himmelen. Men jo nærmere vi kommer den tiden da Jesus
skal komme igjen, jo flere vil nekte å elske Gud og følge Jesus. Uten Bibelens skatter i hjertene sine, blir det vanskelig for dem å være vennlige og hjelpe andre. Det
kommer til å bli vanskelig å leve i denne verden.
Jesus sa at han er lys og at han er veien, sannheten og livet (Joh 14,6). Når vi
holder oss nær til Jesus ved å lese i Bibelen og be, kommer vi til å fortsette å elske
Jesus. Da trenger vi ikke å være redde for livet vårt. Den største skatten i Bibelen er
at Jesus elsker oss. Han sier: «Søk først Guds rike og hans rettferdighet! Så skal alt
dette bli gitt dere i tillegg» (Matt 6,33).
Edel husket fortellingen om den kloke mannen som bygget huset sitt på fjell, og
den dumme mannen som bygget huset sitt på sand. Da stormen kom, var det bare
huset på fjell som stod stødig. Jesus sa at den kloke mannen hadde hørt ordene
hans og gjort etter dem. Mange mennesker hører om Jesus og hans kjærlighet,
men det er ikke så mange som tar imot kjærligheten og elsker ham så høyt at
de stoler på ham og vil leve for ham.
Bestemor fortalte Edel at Jesus ville at hun skulle dele hans
kjærlighet og gjøre gode ting for andre: «Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn. Lev i kjærlighet,
slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en
offergave, en velluktende duft for Gud» (Ef 5,1.2).

Julie Weslake har vært lærer og redaktør
for barneavdelingen i Sør-Stillehavetdivisjonen. Hun brenner for at menigheter
og familier skal nære troen i barna sine.
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Vi snakker sammen
Hvilke åtte skatter har vi lært om denne uka?

Vi ber sammen
Be om at Jesus må gi oss en dyp forståelse av
hans kjærlighet for oss.

La oss lage noe sammen
Lag et bokmerke til Bibelen. Skriv det fineste
verset du har hørt denne uka. Du kan dekorere bokmerket med klistremerker. Du kan
knytte et fint bånd på bokmerket, slik at det
kan henge ned fra den siden du leser.

