


 

Bibelstudier 
En serie med melk og fast føde 
 

1.    En troverdig bok (Dan 2, statuen) 

2.    Den store krigen (ondskapens problem) 

3.    Gud (guddommen/treenigheten) 

4.    Reddet (frelse) 

5.    Hjelperen (Den hellige ånds arbeid) 

6.    Tungen rett i munnen (tungetale) 

7.    Skrevet i stein (Guds lov) 

8.    Shabbat shalom (sabbaten) 

9.       Antikristus (Dan 7, det lille horn) 

10. Adventus (tidens tegn og Jesu gjenkomst) 

11. Millennium (de 1000 år og den nye jord) 

12. Helvete! (den endelige utslettelse) 

13. Døden (de dødes tilstand) 

14. En salvet, en fyrste (Dan 9, de 70 ukene) 

15. Helligdommen (helligdomstjenesten) 

16. 1844 (Dan 8, de 2300 aftener og morgener) 

17. Den undersøkende dom (dommens betydning for hverdagen) 

18. Profetiens ånd (den profetiske gave og Ellen G. White) 

19. Levningen (Guds siste rest) 

20. Født av vann (dåpen) 

21. To dyr og en drage (Åp 13, dyrets merke og Guds segl) 

22. I lønnkammeret (bønn) 

23. Mat og drikke (helse) 

24. Guds skattkammer (forvalterskap og tiende) 

25. Ut i all verden (kallet til å vitne) 
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1 – En troverdig bok 
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Hva sier Bibelen om seg selv? 
2Tim 3:15-17 – Bibelen er inspirert av Gud!  
Jes 46:9,10 – Gud kan forutsi fremtiden. En forutsigelse av fremtiden kalles en profeti (30 % av Bibelen 
er profetier). En slik stor påstand krever et skikkelig bevis! 

 
Hvorfor gir Gud oss profetier? 
Amos 3:7 – Gud åpenbarer for profetene alle viktige 
hendelser som vi trenger å vite om, før de skjer. 
Joh 14:29 – Gud sier noe før det skjer, slik at vi skal 
tro på Ham når det går i oppfyllelse. 
1Mos 6:9-7:24 – For at vi skal være forberedt på det 
som kommer, slik som Noa var. 
2Pet 1:19 – Hovedgrunnen til å studere profetier er 
at morgenstjernen (Jesus, Åp 22:16) skal gå opp i 
våre hjerter, slik at vi kan bli kjent 
med ham. 
 

 
Daniel 2:   
Daniel 2 er et slikt bevis på den radikale påstanden om at Gud forutsier fremtiden. 
Daniel og mange andre judeere ble tatt til fange i 605 f.Kr. av Nebukadnesar II den 
store og ført til Babylon for å tjene i hoffet. Kong Nebukadnesar har nå fått en drøm 
han ikke kan tyde. 
Dan 2:1,2 – Kongen vil at de skal fortelle ham hva han har drømt og hva 
drømmen betyr. 
Dan 2:3-12 – Ingen mennesker kunne fortelle det kongen ville vite. 
Dan 2:13-19 – Daniel ber om tid til å finne ut av dette og Gud åpenbarer for 
Daniel synet og tolkningen av synet i en drøm. 
Dan 2:20-28 – Ingen mennesker kan åpenbare det, men det finnes en Gud som kan. 
Dan 2:31-35 – Daniel forteller hva kongen har drømt. Det klarte ingen av de andre. 
 

Betydningen av drømmen: 
Dan 2:36-38 – Hodet av gull er Nebukadnesar IIs nybabylonske/kaldeiske rike. 
(På samme måte som gull er et praktfullt metall, så var Babylon et praktfullt rike 
hvis hovedstad var rikt utsmykket med gull og annen rikdom.)  
 

Hode av gull  DET NYBABYLONSKE RIKET (609 f.Kr. – 539 f.Kr.) 
 

Dan 2:39a; (Dan 5:28; 8:20) – Babylon ble sett på som uinntagelig. Allikevel skal 
Babylon bli beseiret av et annet rike. Akamenidedynastiet, symbolisert ved sølv, var 
Perserriket/Medo-Persia. (Perserkongen Kyros II den store erobret byen 
Babylon ved å avlede vannet slik at de kunne vandre under muren.)  
 

Bryst og armer av sølv  PERSERRIKET (539 

f.Kr. – 330 f.Kr.) 
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Dan 2:39b; (Dan 8:21) – Et tredje rike av kobber som 
skulle herske over hele jorden var Aleksander III av 
Makedonia (den store). (I en alder av 20 år dro Aleksander 
ut for å erobre verden. Etter 12 år hadde han erobret 
Hellas og hele det mektige, persiske riket og enda mer. 
Aldri i historien har man sett en så rask og tilsvarende 
omfattende omvelting av verdensherredømmet. Hans 
tidlige død førte til borgerkrig mellom hans makedonske 
offiserer og adelsfolk og riket ble snart delt i flere mindre 
makedonske kongeriker.)  
 

Mage og lår av kobber  DET MAKEDONSKE RIKET (330 f.Kr. – 30 f.Kr.)  
 

Dan 2:40 – De makedonske kongerikene skulle bli beseiret av et rike sterkt som jern som knuser og 
gjør ende på alle sine motstandere. Dette fikk en slående oppfyllelse i det historikere omtaler som 
«jernriket» Rom. (Dette var også det største, lengst varende og mektigste av verdensrikene.) 
 

Ben av jern  ROMERRIKET (30 f.Kr. – 476 e.Kr.) 
 

Dan 2:41-43 – Hvilket rike beseiret Romerriket? Ingen. Det mistet sakte sin makt og utbredelse og ble 
først delt i to, øst og vest; deretter ble Vestromerriket oppløst i flere mindre og uavhengige stater, 
akkurat som føttene var dels av leire og jern. (Denne oppløsningen tilsvarer sentrale og vestlige deler av 
Europa, samt nordlige deler av Afrika. For enkelthetsskyld kaller vi denne delingen for «Europa».) 
 

Føtter av jern og leire   EUROPA (476 e.Kr. – ?) 
 

Dan 2:43 – Dette riket skal prøve å blande seg ved giftermål. Det har skjedd mange ganger opp 
gjennom Europas historie at man ved giftermål har prøvd å befeste sin makt; så å si alle kongeslekter i 
Europa er i slekt på grunn av denne praksisen. Likevel skal Europa ifølge profetien aldri mer samles. 
(Karl den Store, Ludvig XIV, Napoleon, Hitler og EU har alle prøvd å samle Europa og til en viss grad 
klart det, men det har ikke vart. Prøv å blande leire og jern – det funker dårlig.)    
Dan 2:44,45 – Det siste riket, representert ved en stein løsnet uten ved hjelp av 
hender, skal knuse og gjøre ende på alle riker og skal bestå for all tid. 
 

Stein revet løs fra fjellet  GUDS RIKE (Snart – evig tid) 
 

Det gamle testamente kan senest være skrevet rundt 150-200 f.Kr. siden dødehavsrullene dateres til 
denne perioden. Å beskrive Europas historie allerede 200 f.Kr. er så imponerende at det like gjerne 
kunne vært gjort rundt 600 f.Kr. da boken hevder Daniel levde og nedskrev den. 5/6 av denne 2600 år 
gamle profetien er oppfylt nøyaktig. Hva er ikke da sannsynligheten for at den samme kilden som 
fortalte Daniel dette er i stand til å få resten riktig også? 
 

Appell  Dan 2:28; Joh 14:29 – Drømmen sikter 
til de siste dager. Hvorfor begynner drømmen i 
antikken? For at vi skal ha tillit til at det Gud sier 
om de siste dager også kommer til å gå i 
oppfyllelse! Vi lever nå ytterst i tærne og det 
eneste som gjenstår er det riket som Gud 
forbereder nå. Har du lyst å gi Bibelen en sjanse? 

Det største tegn på Bibelens troverdighet:  
Bibelen taler til mennesker fra alle kulturer og 
forandrer liv over hele verden. Den løfter mennesker 
ut fra avhengighet og håpløshet og gir dem håp og 
nytt liv. Bibelen taler like godt til en mann på Jamaica 
som en som bor i Kina eller Afrika, selv om den er 
skrevet til den jødiske kulturen for over 2000 år siden. 
Hvordan forklarer man det? Det største beviset på at 
Gud finnes er et omvendt menneske.  
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2 – Den store krigen 
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Ondskapens opprinnelse: 
1Mos 1:4,10,12,18,21,25,27,28,31 – Alt Gud skapte var Godt. 
Matt 13:24-30, 36-39 – Lignelsen om ugresset og hveten. Såmannen sådde kun godt korn i åkeren. 
Når det da vokser frem ugress spør høstfolkene: Hvem har skyld i at det kom ugress når du kun 
sådde godt korn? Svar: Det er en fiende som har skylden. Gud (såmannen) skapte (sådde) kun godt i 
verden (åkeren). Englene (høstfolkene) spør Gud hvem som er opprinnelsen til det onde. (Hvem er 
«fienden» og hvordan fungerer dette med fiendens ugress i praksis i den virkelige verden?) 
Luk 13:10-16 – Kvinnen var bundet av Satan i 18 år. Satan var ansvarlig for smerten, Jesus var 
ansvarlig for helbredelsen; Satan er ansvarlig for all ondskapen, Jesus skapte det gode. («Satan» 
(hebraisk): fiende/motstander; «Satanas» (gresk): anklager. Men hvem er Satan?) 

 

Satan: 
Luk 10:18 – Satan var en gang en himmelsk skapning, men på et tidspunkt falt han. 
Esek 28:11-18 – Kongen av Tyros brukes som et bilde på Satan. Han beskrives som en kjerub med 
dekkende vinger (tenk på helligdommen der englene dekket Guds ansikt, 2Mos 25:18-20). Han var 
fullkommen i skjønnhet og full av visdom. Men han opphøyet seg i sitt hjerte og ble stolt. Det 
hebraiske ordet «rekullah» (handel) i vers 16 og 18 og ordet «rakiyl» (sladder) har samme 
hebraiske rot, «rakal». Det er nærliggende å tro at Satan begynte «å sladre» og spre løgner om 
Gud og således startet å gjøre ondt.  
 

Hvorfor falt Satan? 
Jes 14:12-14 – («heylel» (hebr. hapax legomenon): 

morgenstjerne, den skinnende. Latin: «Lucifer», subst.: 
Morgenstjernen/Venus; adj.: lysbringende) Denne 
perfekte engelen, opphøyd over alle andre, ble fylt 
av stolthet, selvopptatthet og ønsket å bli lik Gud. 
Lucifer ønsket å ha posisjonen Gud hadde – at alle 
skulle tilbe ham. Fem ganger står det «jeg vil» og ti 

ganger refereres det til et ønske om en bevegelse 
oppover. Gud skapte Lucifer, ikke Satan.  

Åp 12:4a – Bibelen beskriver et opprør blant englene mot 
Guds trone som opprinnelsen til ondskap. 

Det ondes mysterium: Kunne synden forklares, kunne den også unnskyldes. Da Satan begynte å få 
opprørstanker og spre løgner kunne Gud ha utslettet ham med en gang. Men da ville ikke englene 
forstått hva som var så galt med ham, for på det tidspunktet hadde de kun hørt anklager. Gud 
hadde gitt alle en fri vilje. Å utslette Satan med en gang ville ført til at alle englene ville tilbedt Gud 
av frykt. Derfor må Gud la alle få se konsekvensene av synd/«Satans metoder», samtidig som Han 
motbeviser Satans anklager mot seg. Først da kan krigen bli løst og alle vil tilbe Gud av kjærlighet. 
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Hvordan ser dette opprøret ut i dag? 
2Tess 2:1-4 – Satan ønsker å opprette en makt 
(Antikristus) her på jorden som skal ta Guds plass 
og bli tilbedt i Guds sted. Gjennom denne makten 
ønsker Satan selv å få tilbedelse.  
Åp 13:1-4; (13:8, 12, 15; 14:7, 9) – Dyret = 
Antikristus. Dragen (Satan) gir «Antikristus» makt 
så «all jorden» skal tilbe Antikristus. Ved å adlyde 
Antikristus tilber vi i virkelighet dragen. (Det er 
tilbedelse som er det store spørsmålet i den store 
krigen! Hvem skal du høre på og følge, Satan eller Gud?) 
Matt 4:8-11 – I himmelen ønsket Satan å bli lik Gud og få tilbedelse. Da Skaperen kom til jorden 
prøvde Satan å få Ham til å tilbe seg! Han avslørte hva han virkelig var ute etter. 
All smerte, død og sykdom i denne verdenen er symptomer på en mye større åndelig konflikt hvis 
midtpunkt er tilbedelse. Vi ser drap, vold og urettferdighet, men bak kulissene er en kosmisk 
konflikt og kamp om vår lojalitet og tilbedelse med jorden som scene. I dette skuespillet følger 
engler og mennesker med på hvordan Satan anklager og lyver og hvordan Gud motbeviser ham og 
løser problemet (1Kor 4:9).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guds seier over opprøret: 
Fil 2:5-11 – Satan ønsket å stige lenger opp og få mer makt og anseelse. Jesus ønsket for vår skyld å 
stige lavere ved å komme til jorden som menneske; enda mer ydmyket han seg da han døde for oss.  
Åp 12:9, 10 – Når skjer det at Satan dømmes, kastes ned og anklagene tilbakevises?  
Joh 12:31; 16:7-12 – Nå holdes dom over Satan. Etter at korsfestelsen har funnet sted skal Ånden 
overbevise verden om at Satan er dømt. På korset ble Satan dømt og kastet ned. 
På korset avgjorde Gud krigen. Han viste englene som følger med på jorden hvor annerledes Guds 
karakter er i kontrast til Satans ondskap. Dermed var anklagene mot Gud motbevist. Bibelen er 
egentlig enkel å forstå: De to første kapitlene og de to siste kapitlene handler om en perfekt 
verden, mens alt det som er imellom handler om Guds plan for å gjenforene seg med menneskene 
og avgjøre striden med Satan. 
 
Appell  2Pet 3:9 – Jesus har dødd og stått opp; Jesus har seiret på korset! Hvorfor er vi her 
fortsatt? Som vi skal se senere er det fortsatt profetier som må oppfylles og ting Gud ønsker å 
demonstrere på jorden før Han kommer igjen. Men viktigst av alt så venter Han på at 
mennesker skal ta et standpunkt om hvilken side de vil stå på i den store krigen. Ønsker du å 
finne ut mer om hva slags Gud Bibelen underviser om og undersøke om Han er en som er verdt å 
følge? 
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GUD i det gamle testamente: 
1Mos 1:1,2,26-28; (3:22) – I vårt første møte med Gud i Bibelen presenterer Han seg som 
Gud i flertall (oss, vårt). Det hebraiske ordet som er brukt her for Gud er «elohiym», 
flertallsformen til «el/eloah». (Allerede fra Bibelens 
første linjer hintes det om noe flertallig med Gud. 
Dette stadfestes når Gud skaper noe i sitt bilde. Han 
skaper ikke én, men to: mann og kvinne. For sammen 
er de to en refleksjon av Guds bilde. Det trengs 
flertall for å være et bilde av et flertall; Gud skaper en 
familie for å være et bilde på en familie!) 
Jes 48:12-16 – Den som er «den første og den siste», 
skaperen, erklærer at han har blitt sendt av Gud 
(JHVH/«HERREN») og Guds Ånd. Hvor mange guder er 
det her? 

5Mos 6:4; 1Mos 2:24; (1Mos 
11:6) – I den jødiske 
trosbekjennelsen som alle 
jøder må lære utenat står det: 
«Sh’ma Yisrael [hør, Israel]: 
JHVH Eloheinu [Herren, vår 
Gud], JHVH echad [Herren er 
én]». (Av og til vil du se ordet 
«adonai» bli brukt istedenfor 

JHVH/Jahve. Det er fordi jødene unngår å bruke det høyhellige ordet JHVH i dagligtalen.) 
Samtidig som flertallsordet «eloheinu/elohiym» tyder på at Gud er i flertall, erklærer Moses 
at Gud er én. Dette kan virke som en selvmotsigelse, men når Gud vier Adam og Eva står det 
at de også, selv om de er to fysisk adskilte personer, blir ett (echad). En gruppe kan altså 
være «ett/én» dersom de er forent i hensikt og tanke. Moses kunne brukt ordet «yachid» 
som kun kan brukes når det er én stykk av noe, men bruker heller et ord som kan brukes for 
en enhet av flere personer. 
Det er ikke alltid like lett å skjelne mellom hvem av de tre som omtales i GT når det kun står 
«GUD»/«HERREN» – snakkes det om Faderen, Sønnen eller Ånden? Noen ganger omtales 
guddommen som ett, mens det i andre tekster kommer klart frem ut av sammenhengen at 
en av dem er spesifisert. 
 

JESUS:  
Joh 10:30-33; (17:5,11,20-22) – Her sier Jesus 
at han er «ett» med Faderen. (På samme vis 
som kvinnen og mannen blir ett ved 
ekteskapet.) Jødene forstod hva han mente, 
derfor prøvde de å steine ham; de oppfattet at 
Jesus sa han var ett med den evige Gud, JHVH. 
Joh 8:56-59; 2Mos 3:14,15 – Jesus likestiller 
seg selv med den «JEG ER» som viste seg for 
Moses og førte folket ut av Egypt – altså 

mosebøkenes JHVH! (Igjen skjønner jødene hva han mener og reaksjonen er den samme.) 
Joh 12:37-41; Jes 6:8-10,3; (Jes 51:1) – Johannes siterer to tekster fra Jesaia og sier de omtaler 
Jesus. Ved å anvende den andre teksten på Jesus likestiller han Jesus med JHVH (v. 3). 

GUDS NATUR (nødvendige trekk for å kalles Gud): 

a) Personlig, men allestedsnærværende (Sal 139:7-12) 

b) Allvitende (Sal 139:1-4) 

c) Allmektig (Matt 19:26) 

d) Fra evighet til evighet (Sal 90:2) 

e) Uforanderlig (Mal 3:6) 

f) Rettferdig og god (Sal 145:9; 19:8-10) 

g) Et vesen av kjærlighet (1Joh 4:8) 
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Matt 1:21-23 – Da Jesus gikk på jorden var det Gud selv som var med oss og iblant oss. 
Matt 22:41-46; (Sal 110:1) – Jesus stiller dem tre spørsmål om hvem Messias er ifølge David. 
Hvorfor er spørsmålene til Jesus så vanskelige? Fordi de ikke forstod far/sønn-forholdet. (De 
forstod ikke Guds natur og forstod ikke at Jesus, som Guds sønn, også kunne være Gud.) 
Heb 1:1-12 – Her presenteres tre argumenter for at Jesus inkluderes i uttrykket JHVH:  

 Jesus har rang over englene og skal tilbes av dem (vers 6). Kun JHVH skal tilbes (2Mos 
20:2-4; Åp 19:9,10). 

 Sal 45:7 som omtaler JHVH og Hans trone siteres og anvendes på Jesus (vers 8). 

 Sal 102:1,2,25,26 er en bønn adressert til JHVH, Han som skapte. Her anvendes den 
på Jesus (vers 10-12).  

Jes 54:4,5; (Jer 2:2; Hos 1-3) – JHVH kaller seg menighetens ektemann. 
Matt 9:15; (25:1-13) – Jesus kaller seg brudgommen – Jesus er JHVH! 
Åp 1:4,8 – Faderen blir omtalt som den som er, var og kommer (sitat fra Jes 44:6 som brukes 
om JHVH, den eneste Gud) og alfa og omega. 
Åp 1:17; 22:12,13,16 – Jesus bruker samme uttrykk om seg selv, for han er også JHVH. 
(Trekant: man kan skjelne mellom de forskjellige sidene, men ikke dele dem fra hverandre og 
fortsatt si at man har en trekant. Man kan skjelne tre personer, sammen utgjør de Gud.) 
 

DEN HELLIGE ÅND: 
Matt 3:13-17 – Under Jesu dåp presenteres alle tre: Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. 
Matt 28:18-20 – Vi er bedt om å døpe mennesker i navnet på alle tre. (De er likestilte og 
individuelle.)  
Joh 14:16-18; 15:26 – Vi skal få en annen talsmann. («Kast 
brødskiven du spiser på, jeg skal gi deg en annen!» Jeg gir deg ikke 
da pulvernæring i stedet for en brødskive.) Talsmann, «parakletos», 
betyr bokstavelig en som er kalt til din side – en som skal trøste, 
hjelpe deg og tale din sak. Hvis Jesus sender «en annen» til din 
side, så kan bare en annen person ta plassen til en person.  
(En entreprenør skal bygge et hus og sier det vil ta seks måneder. Etter tre mnd.: «Jeg har 
dårlige nyheter, jeg kan ikke bli ferdig. De gode nyhetene er at jeg vil sende deg en annen 
entreprenør. For hva er jeg? En entreprenør.» Hva forventer du å se på mandag? En person. I 
stedet ser du en strømgenerator med en bruksanvisning … Noen sier at DHÅ er en kraft eller 
energi. Du trenger ikke kun en kraft, men noen som kan tenke, trøste, styrke og lede.) 
Apg 5:3,4 – Du kan ikke lyve til en kraft, kun til en person, og denne personen er Gud selv. 
Ef 4:30 – Du kan til og med såre Den hellige ånd. 
Rom 8:16,26,27 – Igjen er Ånden personifisert. 
Ånden har et «selv». Elektrisitet har ikke et «selv». 
Paulus har en «jeg selv», du har en «deg selv» og 
Ånden har en «Ham selv»; og Han vitner for deg og 
ber for deg. 
 
Appell – 1Joh 4:8,16; 1Kor 13:5 – Gud er 
kjærlighet. Kjærligheten søker ikke sitt eget, men 
setter andre først. Gud er ikke kjærlig, Han er 
kjærlighet. Da må det fra evighet av vært noen 
andre å vise kjærlighet til. Vi har sett fra Bibelen 
at det finnes en guddommelig familie. Når Gud skaper mennesket i sitt bilde, lager Han 
mamma og pappa og ber dem lage barn sammen; familien representerer Gud, ikke 
individet alene. Kjærlighet krever en familie, og Gud er kjærlighet. 

ÅNDEN 

er  

er  er  

GUD 

er ikke 

FADEREN 

er ikke 

SØNNEN 
er ikke 

mailto:anders.wiik@gmail.com


4 – Reddet  
 

«Reddet» © Anders René Wiik anders.wiik@gmail.com             sist redigert: 18.04.2015 

Si
d

e1
 

PROBLEMET:  
1Mos 1:26-28,31 – Gud skapte alt overmåte 
godt! Perfekte mennesker i en perfekt verden 
i et perfekt samvær med en perfekt Gud. 
 

Hvorfor er det ikke lenger slik? 
1Mos 3:1-10 – Adam og Eva spiste av frukten 
på treet som Gud forbød dem og syndet 
dermed mot Gud. Da løp Adam og Eva fra 
Gud istedenfor å løpe til Gud.  
(Relasjonen mellom disse to menneskene og Gud ble ødelagt. Synden og skammen gjorde 
dem redde og de følte seg nakne og de gjemte seg for Gud. Men var dette et isolert tilfelle 
som kun angikk disse to menneskene, eller var noe større på spill da de syndet?)  
Rom 5:18a,19a – Fordi den første falt, så falt alle og alle som kommer etter Adam blir regnet 
som syndere. Hvorfor blir alle mennesker fordømt pga én manns handling?  

 «Âdâm» (Hebr.: menneske/menneskehet) hadde den unike posisjonen som 
menneskehetens far og representant. (OL: Nasjonalsangen som spilles når noen 
vinner tilhører ikke personen som vant, men landet han representerer. Adam 
representerte menneskeheten. Hans suksess blir vår suksess og hans tap blir vårt tap.) 

 Som far kan Adam kun gi videre til sine etterkommere det han selv har. (Adam ble 
skapt i Guds bilde (perfekt, uselvisk, fylt av kjærlighet), men han syndet. Adams barn 
ble da født og skapt i Adams nyervervede bilde (syndig og egoistisk natur), 1Mos 5:1-
3, som om de arvet en genetisk sykdom som Adam hadde. «Chavvâh»/Eva (Hebr.: 
liv/livgiver) er like ansvarlig for opprinnelsen og videreføringen av synden til 
etterkommerne og uten henne kunne ikke Adam gitt noe som helst videre.) 
 

Rom 3:23 – Vi kan ikke bare skylde på at vi er syndere fordi Adam syndet – alle har også 
syndet selv. (Men hva er egentlig synd?) 
1Joh 3:4 – Synd er å bryte Guds lov. (Men hvorfor er det så farlig at vi er syndere?) 
Rom 6:23a – Syndens lønn er døden (konsekvensen av synd er opphør av liv). 
Menneskeheten er dermed dømt til døden av to grunner: 

a) Adam og Evas opprør og synd som gjør alle etterkommere til syndere. 
b) Vår egen delaktighet i samme opprør, som er et resultat av at vi har arvet en syndig 

natur med syndige tilbøyeligheter. (Et barn som vokser opp i et hjem med vold eller 
rus «arver» konsekvensene av dette ved at de selv oftere får lignende problemer.) 
 

Hvorfor må syndere dø? 
Joh 1:1-4,14 – Gud er kilden til liv. 
Jes 59:1,2 – Vår synd skyver oss bort fra Gud, ikke Gud bort fra oss. Hvem så etter hvem i 
Edens hage? Gud lette, menneskene gjemte seg fordi de var skamfulle og følte seg nakne. 
(En lampe fungerer ikke uten en strømkilde. Når vi synder er det som om vi tar en avgjørelse 
om at vi ønsker å skille oss fra strømkilden (kilden til liv) og således drar ut vår egen 
stikkontakt fordi vi vil gå vår egen vei. Hvem skal vi klage til da for at vi ikke lyser?) 
 

Summen av det hele er at menneskeheten ender opp med to problemer: 
1. Vi har i vente en evig adskillelse fra Gud, kilden til liv: evig død. 
2. Vi blir ikke kvitt det som er årsaken til at vi fortjener døden: synden i livene våre.  

mailto:anders.wiik@gmail.com


 

«Reddet» © Anders René Wiik anders.wiik@gmail.com             sist redigert: 18.04.2015 

Si
d

e2
 

LØSNINGEN: 
(De gode nyhetene om frelsen er kun så gode som de dårlige nyhetene er dårlige. Ikke før vi 
innser hvor håpløse vi er og hvor store problemer vi har, vil vi virkelig sette pris på løsningen!) 
Joh 3:16,17 – Jesus løser begge problemene. Det første løses i vers 16: «ikke fortapes» – du 
trenger ikke dø; det andre i vers 17: «ikke dømme» – du er fortsatt en synder, men Jesus tar 
bort fordømmelsen av det syndige livet ditt. Hvordan gjør Jesus det?  
Matt 20:28 – Jesus gir sitt liv som en løsepenge/betaling for livet ditt. Hva betyr det? 
Rom 5:10 – Vi blir forlikt/forsonet/gjenforent med Gud ved Jesu død og frelst ved Jesu liv. 
(Vår synd skilte oss fra Gud, Jesu død gjenforente oss!)  
 
Løsningene på de to problemene er dermed:  

1. Jesus døde den døden som du fortjener. 
2. Jesus levde det syndfrie livet som du ikke har levd. 

 
En millionærklubb krever at du eier minimum 
én million for å bli medlem. Du får én million 
av en venn for at du skal kunne bli med i 
klubben, men du glemte å nevne at du fra før 
av har én million i gjeld – du trenger faktisk to 
millioner! Jesu død betaler gjelden, mens Jesu 
liv betaler inngangsprisen. 
 
 

Hvordan får du tilgang til det Jesus har gjort for deg?  
1Kor 15:20-22 – Jesus kan bli din nye representant 
istedenfor Adam. 
Ef 2:8-10 – Ved å ha tro på/tillit til at han døde og 
levde i ditt sted blir han din representant. (Ved å 
komme til jorden og leve og dø for oss, har Jesus 
blitt den nye representanten for menneskeheten. 
Du ble født inn under Adams vilkår, men nå kan du 
bli født på ny i Jesu under nye vilkår; du var syndig 
«i Adam», nå kan du bli syndfri «i Jesus» ved å tro!) 
Apg 2:36-38; 3:19 – Anger og omvendelse er et 
naturlig resultat av en slik tro. Vi må velge å vende 
oss til Jesus. (Det er umulig å vende seg til Jesus og 
synd samtidig.) Omvendelse er rett og slett å fatte 
et nytt sinn/en ny holdning – et ønske om å følge 
Jesus og leve livet på en ny måte, med nye mål og med ham som konge. 
1Joh 5:11-13 – Hva har Jesus gitt oss? Evig liv. Hvem har evig liv? De som har Jesus. Hvordan 
tar vi imot Jesus? Ved å tro, det er en gave!  
 
Appell  Hvorfor døde ikke Adam og Eva umiddelbart da de syndet når Gud hadde sagt at 
de skulle dø hvis de spiste av den frukten? For i det øyeblikket de syndet, trådte Jesus frem 
i himmelen og sa at han skulle dø for dem, han skulle gi menneskene en ny sjanse! Den 
tiden vi har her er derfor en utsettelse av konsekvensene av vår synd, slik at vi skal få 
muligheten til å tro og ta imot Jesu gave. Vil du tro på Jesus?  
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Den hellige ånds arbeid utenfra: 
Joh 16:6-13 – Jesus skal dra, men Den hellige 
ånd vil komme i hans sted. Ånden skal 
overbevise hele verden om: 1. Synd, fordi de 
ikke tror: Ånden skal overbevise om hva som er 
galt/synd i livene våre. 2. Rettferdighet, fordi 
Jesus ikke er her lenger: Ånden skal vise oss hva 
som er rett fordi Jesus, vårt perfekte eksempel 
på hva rettferdighet er, ikke er her lenger.  
3. Dom, fordi Satan er dømt: Ånden skal vise 
oss at Satan og alle som velger hans veier er 
dømt og at vi derfor må stå ansvarlige ovenfor 
Gud for våre valg. Overbevisning om disse tre 
tingene gjør at vi som syndere må ta et aktivt 

valg om å følge Åndens overbevisning eller la være og dermed forherde hjertene våre.  
 

Den hellige ånds arbeid innenfra: 
Gal 3:26; 4:6 – Når vi tror på Jesus (tror at han døde døden vi fortjener og levde livet vi ikke 
har levd) blir vi Guds barn og Gud sender sin Hellige ånd inn i våre hjerter. Ånden går dermed 
fra å jobbe med oss utenfra til å jobbe med oss innenfra.  
Ef 1:13, 14 – Fra og med det øyeblikket vi hører evangeliet og tror på Jesus, blir Ånden gitt 
som et segl og pant på vår forløsning. Når du tar imot Den hellige ånd er Hans 
tilstedeværelse din garanti for at du kommer til himmelen!  
Rom 8:14-16 – Den hellige ånd taler til deg og 
sier at du er en sønn/datter av Gud! 
Rom 8:3-8 – Det er to måter å leve på: 

1. Etter kjødet/vår syndige natur  

(å følge menneskets naturlige, onde 

lyster, vers 5a) 

2. Etter Ånden  

(å la Ånden arbeide innenfra for å 

oppfylle lovens rettferdighet i oss, vers 4)  

Når Gud har gjort oss til sine sønner og døtre vil 
Han også lære oss å leve som sine sønner og 
døtre – å leve etter Ånden! 
Joh 3:6-8 – Ånden er som en vind: Du ser Ham 
ikke, men du merker Hans kraft. Slik virker 
Ånden usynlig i livene våre idet Han gir oss kraft 
til å leve et nytt liv «i Ånden». Hva er et liv «i 
Ånden»? 
Når Ånden arbeider utenfra er du fortsatt 

kontrollert av kjødet/din syndige natur og det 

begjær som kroppen/sinnet ditt har, du gjør alt 

din onde natur vil. Det fører til død fordi du er i 
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krig med Gud, og vi kan ikke forvente å være i krig med Gud og leve (Rom 8:6,7). Før du blir 

fylt med Ånden er det umulig å være lydig mot Guds lov (Rom 8:8). Når du kommer til Jesus 

slippes Ånden inn i livet ditt og du underkaster sinnet ditt til loven (Rom 8:4,5). Å leve etter 

Ånden fører til liv og fred (Rom 8:6). Kristne må likevel arbeide en livstid for å bringe kroppen 

i harmoni med det nye sinnet som nettopp har underkastet seg Guds lov. Dette trenger vi 

Åndens hjelp til!  

 

Gal 5:16-24 – Her gis kontrasten mellom de to måtene 

å leve på. Den sistnevnte er resultatet av Åndens 

arbeid i oss når Han blir sendt inn i hjertene våre og 

arbeider innenfra. Da vil hele vår karakter forandres!  

Gud ønsker ved Ånden å gjenopprette sitt bilde i oss 

mennesker, som vi tapte i Edens hage. Satan forsøker 

å forføre oss ved å få oss til å tro at det er livet der vi 

følger egenviljen og våre egne lyster som vil gi oss 

størst lykke og at livet med Gud er kjedelig. Ingenting 

kunne vært mer usant. Gud tar ikke fra oss én eneste 

ting som er godt for oss; Han fjerner ikke våre gleder 

(Sal 84:12), men gir oss det som er enda bedre (Rom 

8:32). Hvilket liv vil du ha?  

 

Heb 10:15-17; (Jer 31:31-34) – Forandringen i livene våre skjer ved at Den hellige ånd skriver 

Guds lov (2Mos 20:1-17) i hjerte og sinn. Da vil vi ønske å gjøre det som er rett!  

Joh 14:16-18 – Jesus gir oss Ånden som sin stedfortreder som skal være med oss alltid og 

støtte og hjelpe oss når vi trenger det; vi er aldri alene. 

Joh 16:13 – Ånden er den som skal jobbe med oss og undervise oss; Han er læreren! (Vi 

forstår ikke alt i dag, men ved å vandre med Ånden vil vi stadig vokse i kunnskap og 

forståelse slik at vi til slutt forstår hele sannheten.) 

 

Løftet om Den hellige ånd: 

Joh 14:15,16 – Dette er et løfte. Dersom vi elsker Gud, vil vi holde Hans bud! Vi holder ikke 

Hans bud av vår egen kraft, men fordi Han sender en hjelper: Den hellige ånd! 

Luk 11:13 – Gud vil gi oss Den hellige ånd hvis vi ber om det!  

 

Ånden utenfra: Overbeviser menneskene om 1. synd 2. rettferdighet og 3. dom  

Ånden innenfra: Når vi tar imot Jesus og Den hellige ånd  gir Ånden deg garanti om frelse 

 forteller deg at du er Guds barn  lærer deg hvordan man lever som Guds barn ved å 

skrive loven i hjertet ditt  gir deg kraft til å leve etter loven  er alltid til stede for oss når 

vi trenger det  leder oss til hele forståelsen av sannheten. 

 

Appell  Vil du be Gud gi deg Den hellige ånd og la Ham skrive budene i hjertet ditt og 

lære deg å leve som Jesus? 

Åndens frukt (entall): 
 Kjærlighet 

 Glede 

 Fred 

 Overbærenhet 

 Vennlighet 

 Godhet 

 Trofasthet 

 Ydmykhet 

 Selvbeherskelse 
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Tre lister med Åndens nådegaver: 
Ef 4:11-13; Rom 12:6-8; 1Kor 12:7-11,28-30 – Én av gavene er nevnt kun ett sted (Paulus 
brev til korinterne) og der er den nevnt sist: «tungetale». (Én gave forekommer i alle tre 
listene: profetiens gave.) 
Menigheten i Korint hadde store teologiske problemer. Paulus nevner i dette brevet ting han 
ikke nevner noen andre steder: folk som saksøker hverandre, grov umoral, å dekke til hodet 
når man ber, upassende bruk av nattverden, dåp for de døde, at kvinner skal tie, tungetale, 
mm. Man skal være forsiktig med å basere en sunn teologi ene og alene på en veiledning og 
refs gitt til en moralsk og teologisk syk menighet. Hvis tungetale var et viktig teologisk poeng 
for Paulus burde vi ha sett det nevnt mange flere steder. 
 

Jesus og tungetale: 
Mark 16:15-18 – Dette er eneste gang Jesus nevner tungetale i forbindelse med nådegaver; 
det er ingen eksempler på at han selv kom med ekstatiske ytringer slik som vi kjenner 
tungetale i dag. Derimot profeterer han om at disiplene skal tale nye tungemål/språk som et 
overnaturlig tegn som skal overbevise vantro. (Tungetale var ikke en viktig del av hverken 
Paulus eller Jesu forkynnelse. Kun Apostlenes gjerninger nevner hendelser med tungetale.) 
 

De tre tilfellene av tungetale i Bibelen: 
Apg 2:1-13 – Disiplene ble gitt den overnaturlige evne å 
snakke i andre språk uten å måtte bruke år på å lære dem. 
(To ord er brukt for tunge/språk i NT: «glossa» = tunge, men 
underforstått betyr det språk; «dialektos» = 
variasjon/dialekt av et gitt språk eller bare «språk». Åp 14:6 
– alle tungemål (glossa) = alle språk.) 
Apg 10:44-48; 11:15 – Hva som enn hendte i kapittel 2 
skjedde også i kapittel 10. I begge tilfeller er flere 
språkgrupper til stede og gaven blir gitt for å hjelpe evangeliet å bli spredt og for å prise Gud. 
(Hvis du aldri hadde hørt om de moderne ekstatiske ytringene som tungetale er i dag, ville du 
antatt at «tunger» betydde språk – det er jo tross alt kun det ordet betyr.) 
Apg 19:4-7 – Her står det ikke klart at mange språkgrupper var til stede. Men de var i Efesos, 
en handelsby i Hellas der mange folk møttes. Vi har ingen grunn til å tro at noe helt annet 
skjedde her enn i de tidligere tilfellene. (Kan tungetale både være andre språk og et 
hemmelig bønnespråk som Satan ikke forstår? Slik lærte Jesus disiplene og be: Luk 11:1-4) 
 

1. Korinterne kapittel 14:  
Kapittel 13 er en voldsom irettesettelse (12:31). Paulus setter nådegavene opp mot 
kjærligheten for å sette ting på riktig plass (13:1-3). Problemet i Korint er at folk bruker 
nådegavene til å vise seg frem og opphøye seg selv. Paulus ønsker å bekrefte at nådegavene 
er viktige, men irettesette misbruk av dem. Paulus må derfor løfte opp kjærligheten til sin 
rettmessige plass, at den er viktigst, uten å si at nådegavene er unødvendige (14:1).  
14:2,14 – To vanskelige vers som kan antyde at tungetale er ekstatiske ytringer. Vi må se på 
sammenhengen for å tolke dem riktig. 
14:3,4 – Profeti er bedre enn tungetale i dette tilfellet i Korint fordi det er til oppbyggelse for 
menigheten. Tungetale utføres på en måte som ikke bygger opp, men opphøyer selvet.  
14:5 – I vers 2 er problemet til Paulus at menigheten ikke blir oppbygget. Å tale profetisk er 
bedre enn tungetale hvis ikke noen tyder tungetalen slik at menigheten blir oppbygget. 
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(Korint er en handelsby der hvor tre kontinenter møtes. Vi har sett at tungetale så langt har 
vært å tale et annet språk for å spre evangeliet. Hvis en i denne menigheten talte på tysk og 
20 andre språk er representert, hvor mange blir oppbygget dersom ingen tyder/oversetter?) 
14:6-8 – Hvis Paulus kom og talte i tunger (hebraisk, arameisk, gresk) ville det ikke oppbygge 
noen uten at det var et budskap/åpenbaring/lære som folk kunne forstå.  
14:9 – I Korint viste folk seg frem hele tiden ved å bruke tungetalegaven. Paulus irettesetter 
dette. (Ingen oppfatter hva som blir sagt uten at noen tyder!)  
14:10 – Paulus ønsker ikke å engasjere seg i en konflikt om hvilket språk de bør bruke.  
14:11 – Hvis Paulus ikke forstår språket som blir brukt er han en utlendig for den som taler.  
14:12 – Det er stridigheter (3:3) og jag om å vise frem at man har fått nådegaver. La fokuset 
være på å gjøre gudstjenesten slik at alle kan forstå og bli oppbygget! 
14:13 – Hvis én taler på spansk, sørg for at de som er tyske også forstår. Ha alltid en 
tyder/oversetter! 

14:14,2 – (Ordet for 
«hemmeligheter» er det samme 
som er brukt for «hemmelighet» i 
1Tim 3:16; 1Kor 2:7; Kol 1:27 og Åp 
10:7 og betyr rett og slett 
«evangeliet».) Vers 2: En kan tale 
den mektigeste preken om 
evangeliet du kan tenke deg på 
italiensk, men da taler en kun til 
Gud, for ingen andre forstår noe. 
Vers 14: Det står ikke at han selv 

ikke forstår det han sier; menigheten får ingen frukter av det, fordi menigheten ikke bygges 
opp når det ikke er en tyder/oversetter. 
14:15-19 – Om du ber og synger med ånden/med all entusiasme du klarer, gjør du sikkert en 
god jobb, men ingen andre får nytte av det. «Du holder en god takkebønn», dvs. at du ikke 
kom med ekstatiske ytringer; du forstod selv hva du ba om, men det gjorde ingen andre. 
(Det som ligger Paulus på hjertet er at menigheten skal lære noe av det som tales.) 
14:20; 1:10; 3:3 – Ikke vær som barn. Menigheten i Korint var full av stridigheter, fiendskap 
og ambisjoner om å vise seg frem. 
14:21,22 – Igjen bruker Paulus ordet «tungetale» om å snakke fremmede språk. Tungetale er 
ment for å spre evangeliet til hedninger. Ikke-troende vil bli imponert når de ser det 
overnaturlige fenomenet og tegnet som tungetalen er. 
14:23-25 – Hva ville folk tenkt hvis alle snakket hvert sitt språk i munnen på hverandre? Hvis 
de hører profetisk tale vil de i det minste se at det er visdom og forstand i det som foregår.  
14:26 – Alle har sine oppgaver, sørg for at alt skjer til oppbyggelse for menigheten. 
14:27,28 – Om flere får tungetalens nådegave under et møte skal kun én snakke om gangen 
og det skal alltid være en oversetter. Hvis man ikke har noen oversetter er det like greit at 
taleren lar være å tale slik at det ikke blir slik som i vers 2 og 14. 
14:29-33 – Her kommer klimakset og konklusjonen i kapitlet, en pastoral irettesettelse: Dere 
oppfører dere dårlige, skjerp dere! Gud vil ikke ha uorden, men fred. 
 

Appell → 1Kor 14:39, 40 – Det er ingenting galt i å tale i tunger såfremt det ikke er 
forvirring. Nøkkelord: sømmelighet og orden. I gresk litteratur betyr ordet «glossa» aldri 
noe annet enn «tunge»/«språk». Det gir ingen mening at Paulus skulle tilegne dette ordet 
en totalt fremmed og ny betydning i forhold til grekernes anvendelse av ordet. Apg 2 er 
eneste tekst i Bibelen som definerer tungetale, og andre tekster bør tolkes i lys av denne. 
Budskapet til Paulus er enkelt: Gjør alt i kjærlighet og skap fred og orden i menigheten! 
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Matt 24:12 – Forestill deg et samfunn der lovløsheten tar overhånd med kaos, angst og 
usikkerhet. I den siste tiden skal det bli slik. Hvis det er nødvendig for våre små samfunn her 
på jorda og ha felles lover og regler for å opprettholde ro og orden, er det ikke naturlig at 
universets konge har en standard for hva som er rett og galt i universet sitt?  
Sal 89:15; (97:1,2) – Guds trone/regjering er bygd på rett og rettferd.  
1Kong 14:8 – Guds mål for hva som er rett og rettferd er Hans lov. (Vi kan ikke oppdage hva 
som er moralsk rett ved å studere naturen eller stjernene; det står ingen steder at det er galt 
å drepe/voldta/lyve, selv om de fleste er enige i dette. Men Gud har åpenbart for oss hva som 
er moralsk rett og galt fordi Han ønsker en verden uten kaos, elendighet og smerte.) 
2Mos 20:1-17; (5Mos 5:1-22) – Gud åpenbarer hva som er rett og galt gjennom «de ti bud». 
(De fire første angår forholdet mellom Gud og mennesket, og de seks siste forholdet mellom 
mennesker.) 
 

Loven er evig: 
Salme 111:7,8; (119:44,151,152,160) – 
Loven er en evig standard for hva som er 
rett og galt. Den har eksistert fra 
begynnelsen og vil aldri forandres eller 
oppheves. 
(Loven (de ti bud) må ha eksistert før den 
ble gitt til jødene på Sinai. Synd er lovbrudd 
(1Joh 3:4). Det var synd for Kain å drepe sin 
bror (1Mos 4:7) og for Josef å drive hor 
(1Mos 39:7-10). Israelittene holdt sabbaten 
før Sinaifjellet (2Mos 16:22-30). 
Menneskenes kjennskap til loven før 
steintavlene ble gitt til Moses tyder på at 
Gud allerede hadde gitt menneskene 
kunnskap om loven og hva som er synd.) 
 

Hvorfor er loven gitt: 

 Rom 3:20; 7:7 – Loven gjør oss bevisst på hva som er synd. Ved å studere loven ser vi 
mer av vår egen synd. 

 Sal 119:96; Matt 5:21,22,27,28; (Jak 2:10) – Loven strekker seg meget vidt og berører 
våre mest hemmelige tanker, begjær og følelser som sjalusi, lyst, stolthet og 
ambisjoner. (Et lovbrudd starter allerede i hjertet og tankene.) 

 Gal 3:24; Rom 10:4 – Loven leder oss til Jesus. Den overbeviser oss om vår store synd 
slik at vi innser behovet for en frelser og oppdager at den eneste muligheten for å bli 
frelst er å komme til Jesus og bli rettferdiggjort.  

 Den er en åpenbaring av hvem Gud er og hvordan Hans karakter er. (Se tabell) 

Loven er gitt til vårt beste: 
Matt 22:36-40 – Hele loven sammenfattes i disse to budene og Jesus oppsummerer således 
alle ti bud i to bud. (Alle de ti budene inngår i ett av disse to budene. Disse to budene kan 
også oppsummeres i ett bud: kjærlighet.) 
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Rom 13:8-10 – Det som er 
viktig er å elske din neste som 
deg selv. Loven i ett ord: 
kjærlighet. Loven lærer oss å 
leve i kjærlighet og godhet med 
våre medmennesker. Den er en 
rettesnor for et best mulig liv 
med hverandre og Gud.  
Heb 8:8-10; (Sal 40:8,9) – Når vi 
tar imot Jesus ved tro på det 
han har gjort for oss på korset, 
vil Ånden skrive loven i hjertene 
våre slik at det blir vår glede og 
vårt ønske å følge loven. 

Rom 8:3,4 – Med loven innskrevet i hjertet får vi kraft til å vandre i Ånden slik at Gud i større 
og større grad kan åpenbare lovens rettferdighet i livene våre. (Vi vil få hjelp av Ånden til å 
seire over oss selv og til å gjøre det som er rett.) 
Joh 15:7-10; 14:15 – Det som kjennetegner at vi har tatt imot nåden og elsker Jesus og det 
han har gjort for oss, er at vi søker å følge de budene han har gitt oss, for det er gode bud og 
de er ikke tunge. 
 

Jesus, loven og nåden: 
Matt 5:17-20 – Jesus kom ikke for å oppheve loven eller profetene, men for å oppfylle.   
Matt 26:37-42 – Tre ganger ber Jesus om å få slippe, men han måtte betale prisen for vår 
overtredelse av loven for å kunne frelse oss. Han hadde levd et liv med fullkommen lydighet 
til loven og skulle nå dø på grunn av våre brudd på loven.  
Matt 27:46; Jes 53:5 – Det var ikke 
fysisk smerte som plaget Jesus mest, 
men følelsen av å bli adskilt fra sin Far, 
følelsen av å bære våre synder. Våre 
synder og lovbrudd drepte Jesus.  
 
Det største beviset på at loven er evig 
gjeldende og uforanderlig er at Jesus 
måtte dø. Hvis loven ikke var evig 
kunne han ha opphevet den før han 
kom ned til jorda og dermed sluppet å 
dø. Men Jesus var nødt til å betale det 
loven krevde av oss, for loven er evig 
gyldig og vi kunne ikke betalt det selv.  
 
 
Appell  Sal 19:8-15 – Jesus døde på korset for at vi skulle bli fri fra lovens fordømmelse. Vi 
blir ikke frelst ved å holde loven, men ved Jesu nåde. Men når vi forstår hva det betyr at 
Jesus døde på korset for oss og tar imot tilgivelsen, vil Guds Ånd forandre hjertet og skrive 
Guds lov i det. Vil du overgi din vilje til Gud slik at Hans vilje kommer til syne i livet ditt? Vil 
du bestemme deg for at Guds lov skal være loven i livet ditt og be om kraft til å følge den?  

Gud er … Loven er … 

Hellig, Jes 6:3; 1Pet 1:15 Hellig, Rom 7:12 

Rettferdig, Jes 45:21 Rettferdig, Rom 7:12 

God, Nah 1:7 God, Rom 7:12,16 

Fullkommen, Matt 5:48 Fullkommen, Sal 19:8 

Evig, Jes 9:6, 40:28 Evig, Sal 111:7,8; 119:160 

Trofast, 1 Kor 1:9, 10:13 Trofast, Sal 119:86 

Sannhet, Joh 14:6 Sannhet, Sal 119:142, 151 

Kjærlighet, 1Joh 4:8  Kjærlighet, Matt 22:37-39 

Underbar, Jes 9:6 Underbar, Sal 119:18  
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Skapelsen og kunngjøringen av sabbaten: 
Åp 14:6,7 – Et av Guds siste budskap til menneskeheten er et kall til å tilbe skaperen. 
Åp 4:11 – Gud er verdig tilbedelse fordi Han har skapt. 
Joh 1:1-3,14; (Kol 1:15-17; Ef 3:9) – Siden Jesus (Ordet) var den som skapte alt, er 
Åpenbaringens kall til å tilbe skaperen et kall til å tilbe Jesus og gi ham æren. 
2Mos 20:1,2,8-11; (5Mos 5:12-15) – Vi tilber Jesus som skaper ved at vi feirer sabbaten. Den 
syvende dagen holdes hellig til minne om ham som skapte oss og frelste oss (når de ti bud 
gis for andre gang i 5Mos 5, oppgis utførselen fra Egypt/frelsen som årsaken til sabbaten). 
1Mos 2:1-3; Esek 20:12,20 – Allerede ved skapelsen ble sabbaten satt til side. Da Jesus var 
ferdig med å skape verden hvilte han den syvende dagen og helliggjorde den. (Sabbaten ble 
gitt til den menneskelige rasen tusenvis av år før jødene kom til eksistens.) 
 

Jesus og sabbaten: 
Mark 2:27,28 – Jesus er Herre over sabbaten 
fordi han skapte den. Han er den rette til å 
fortelle oss hvordan vi skal holde sabbaten og 
han sier den er gitt for vår skyld. (Joh 5:1; 6:4; 
7:2 – de spesielle høytidene var gitt til 
jødefolket. Sabbaten var ment for hele 
menneskeheten til alle tider.) 
Luk 4:16; (3Mos 23:3) – Jesus holdt sabbaten da 
han var på jorda; han pleide da å dra til Guds 
hus og deltok i gudstjenesten. 
Matt 12:11-13 – Jesus helbredet på sabbaten, 
altså er det bra å gjøre gode gjerninger på 
sabbaten. 
 

Hvilken dag er sabbaten? 
Luk 23:53-24:3; Matt 28:1 – Jesus døde langfredag (forberedelsesdagen til sabbaten) og stod 
opp på søndag, den første dagen. Dagen mellom er sabbaten, den syvende dag. Det første 
Jesus gjorde da han hadde fullført skaperverket var å hvile på sabbatsdagen og det første 
han gjorde da han hadde fullført frelsesverket var å hvile på sabbaten. (I vår kalender er 
søndag den syvende dag. Men i Amerika, Afrika og muslimske land er lørdag fortsatt den 
syvende dagen i kalenderen. På hebraisk, arabisk, gresk og portugisisk er navnet for mandag 
«den andre dag». Lørdag på italiensk og spansk heter «sabato». Den 1. januar 1973 endret 
man kalenderen i Norge slik at søndag gikk fra å være den første dagen til den sjuende dagen 
i uka. Alt dette vitner om at lørdag opprinnelig ble regnet som sabbat og den syvende dag. 
Det var keiser Konstantin I den store som innførte søndag som offentlig helligdag i 
Romerriket i 321 e.Kr.) 
1Mos 1:14; Neh 13:19; Mark 1:21,32 – Sabbaten er fra solnedgang til solnedgang. 
 

Menigheten følger Jesus eksempel: 
Matt 24:20 – Jesus forventer at menigheten fortsatt skal feire sabbat ved Jerusalems 
ødeleggelse i år 70 e.Kr., 40 år etter korsfestelsen. (Det er dermed ingen ting som tyder på at 
sabbaten opphørte som helligdag og bud etter Jesu død slik mange hevder.) 

mailto:anders.wiik@gmail.com


 

«Shabbat shalom» © Anders René Wiik  anders.wiik@gmail.com             sist redigert: 18.04.2015 

Si
d

e2
 

Apg 13:14,42,44 – Apostlene gikk inn i Guds hus på sabbaten; de talte også. Neste sabbat 
kom hele byen, hedningene også. (Dagen spilte en rolle, ellers kunne Paulus ha rettet dem og 
sagt at de kunne ta det på søndag i stedet.) 
Apg 18:1-4; (16:13) – Paulus delte det han visste med andre på sabbaten, både jøder og 
grekere. Gud vil at vi også skal bruke sabbaten til å fortelle 
om vårt forhold til Ham og det Han har gjort for oss. 
Jes 66:22,23; Heb 13:8 – Jesus vil feire sabbaten ukentlig 
sammen med oss på den nye jord i all evighet! 
 

Oppsummering: 

 Jesus skapte sabbatsdagen 

 Jesus kunngjorde sabbaten på Sinai 

 Jesus holdt sabbaten da han levde på jorda 

 Jesus holdt sabbaten i døden etter at han led på 
korset 

 Jesus oppfordret de første kristne til å holde 
sabbaten 

 Jesus skal feire sabbat sammen med oss gjennom 
alle evigheter 

 
Summa summarum: Det finnes ingen tekster eller påbud fra Jesus som forteller at sabbaten 
er opphevet eller ikke lenger gjelder. Av mangel på dette må vi anta at sabbaten er uendret 
og at Guds velsignelse fortsatt hviler over dagen og de som feirer den slik som det fjerde 
budet sier. 
 
Jes 58:13,14; (Neh 13:15-22) - Gud vil at vi skal sette av den syvende dagen hver uke for å 
hvile fra vårt arbeid, ikke drive våre yrker, legge bort våre hverdagslige gjøremål og for å 
minnes skapelsen og frelsen. Han har gitt oss denne dagen for vår skyld! Han vil at denne 
dagen skal være en lyst og en gledes dag som vi skal bruke sammen med familien, 
menigheten og Gud for å hvile fra egne gjerninger og stole på at Guds nåde er nok. Slik 
ønsker Han å styrke oss og gi oss kraft og frimodighet til uken som kommer! (Universets 
skaper, opprettholder og konge har satt av én dag i uken der Han vil være nær oss og til 
stede på en helt spesiell måte. Dette er et fantastisk privilegium og velsignelse!) 
 
 

 
 
Appell → 5Mos 28:1,2,15 – Ser du at 
Jesus vil at vi skal helligholde den 
syvende dagen, lørdag, som sabbat? Gud 
vil rikt velsigne de som stoler på at Hans 
anbefalinger og bud er det beste for oss. 
Det innebærer også å ta sabbaten på 
alvor og feire og helligholde den. Har du 
lyst til å følge Jesu eksempel og 
oppfordring og feire sabbaten?  
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Profetien i Daniel 7:  
Synet ble gitt mens Nabonidus var konge i Babylon med sin sønn Belsassar som medregent. 
Dan 7:1,2 – Storhavet er i opprør. (Middelhavet (4Mos 34:6), eller alle folkeslag, (Åp 17:15)) 
Dan 7:3 – Fire store dyr kommer opp av havet. (Dyr = rike (Dan 7:17,23). Disse rikene oppstår blant 
folkeslagene i middelhavsområdet og er de samme rikene som i Daniel 2.) 
 

Dan 7:4 – Det første riket ligner en løve.  DET NYBABYLONSKE RIKET  
(609 f.Kr. – 539 f.Kr.) Det nybabylonske riket kalles en løve i Jer 50:17. Løven 

er dyrenes konge, slik som gull er det edleste metallet. Nabopolassar erklærte 
seg som konge over Babylon og gjorde opprør mot Det nyassyriske rike i 626 
f.Kr.; i 609 f.Kr. beseiret han Det nyassyriske riket ved å erobre hovedstaden 
Harran og vinne over den siste kongen, Aššur-uballiṭ II. I 605 f.Kr. overvant han 
Egypt og assyriske opprørere ved slaget ved Karkemisj. Dette endte egyptisk 
innflytelse i området og Judea gikk fra å betale tributt til Egypt til å betale til 
Babylon. Nebukadnesar II ble konge etter hans far, Nabopolassars, død i 604 
f.Kr. Han måtte nedkjempe tre judeiske opprør.  Jerusalem ble først ødelagt i 587 f.Kr. av general Nebusaradan.  
 

Dan 7:5 – Det andre riket ligner en bjørn.  PERSERRIKET 
(539 f.Kr. – 330 f.Kr.) At bjørnen reiste seg på den ene siden symboliserer at 

perserne dominerte over mederne i det nye forente riket; Kyros II den store, 
halvt meder og halvt perser, frigjorde Persia fra medisk overherredømme og 
erobret Medias hovedstad, Ekbatana, (og dermed Det mediske riket) i 549 
f.Kr., før han vendte ansiktet mot de tre rikene som ribbeinene representerer: 
Lydia, kong Krøsus (546 f.Kr.); Det nybabylonske riket (inkl. provinsen 
Judea), kongene Nabonidus og hans sønn Belsassar (539 f.Kr.); Egypt, kong 
Amasis II (erobret etter Kyros’ død av hans sønn Kambyses II i 525 f.Kr.). 

 

Dan 7:6 – Det tredje riket ligner en leopard.  DET MAKEDONSKE RIKET 
(330 f.Kr. – 30 f.Kr.) Leoparden er et av verdens hurtigste dyr og med fire 

vinger blir den enda raskere. Aleksander III den store beseiret det store 
Akameniderriket ved slaget ved Gaugamela i 331 f.Kr., 25 år gammel. I løpet 
av 330 f.Kr. hadde han erobret de fire store byene til perserriket og Dareios III 
ble forrådt og myrdet av Bessus, sin satrap i Baktria. De fire vingene/hodene 
symboliserer de fire diadokene, «etterfølgerne». Hans død innledet tre tiår 
med borgerkrig som delte riket. Etter at fire allierte diadoker seiret over 
Antigonidene ved slaget ved Ipsos i 301 f.Kr. delte de Aleksanders storrike 
mellom seg: Kassandros: Makedonia og Hellas; Lysimakhos: Trakia og Vest-
Anatolia; Selevkos: Øst-Anatolia, Syria, Mesopotamia, Media, Persia, 
Baktria, Sogdiana, mm.; Ptolemaios: Egypt, Kilikia, Kypros og Koilesyria inkludert Judea (tilfalt egentlig 
Selevkos, men Ptolemaios hadde okkupert området under siste krig mot Antigonidene og fikk besitte det av 
Selevkos også etter krigen var slutt). 

 

Dan 7:7 – Det fjerde riket er et forferdelig dyr.  ROMERRIKET  
(30 f.Kr. – 476 e.Kr.) Tenner av jern: Romerriket kalles ofte Jernriket. Det 

erobret kongeriket Makedonia ved slaget ved Pydna i 168 f.Kr., 
Selevkideriket i 64 f.Kr. og erklærte Ptolemeiske Egypt som romersk provins 
ved Kleopatra VIIs død i 30 f.Kr. Dyret hadde ti horn som betyr at dette riket 
skal gå i oppløsning og deles og ti konger skal oppstå i dets sted (vers 24). 
Romerriket ble delt i øst og vest i 395 e.Kr. Riket begynte å gå sakte 
nedover og splittes opp lenge før år 476 e.Kr., men i dette året ble 
Vestromerrikets siste keiser, Flavius Romulus Augustus, avsatt av 
herulernes kong Odoavkar. Det gamle Romerriket var offisielt historie. 

 
Dan 7:8,21,23-25; Åp 13:1,2,5-7 – Et lite horn kommer opp blant de ti. 

 ANTIKRISTUS (538 e.Kr. – 1798 e.Kr.) Dette lille hornet som oppstår 

blant de ti oppdelingene av Romerriket er det vi kaller «Antikristus» 
(motsatt/istedenfor Kristus) og er det samme som «dyret» i Åp 13. 
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Kjennetegn på Antikristus: 
1. Det er et lite horn. (Dan 7:8) (Et horn = en konge/et kongerike, Dan 8:21,22) 
2. Det kommer opp mellom dem, altså i samme område som Romerriket, men etter at 

Romerriket er oppløst og delt. (Dan 7:8) 
3. Rykker opp tre andre horn (riker) for å få plass og uforstyrret makt. (Dan 7:8,24) 
4. Har en munn som taler store/bespottelige ord mot Den høyeste. (Dan 7:8,25; Åp 

13:5) «blasfēmia» (store og bespottelige ord) er å påstå at man er Gud eller at man 
kan tilgi synd (Joh 10:33 og Mark 2:5-7). 

5. Setter seg fore å forandre tider og lover. (Dan 7:25) 
6. Skal undertrykke/forfølge Den høyestes/Guds hellige folk. (Dan 7:21,25; Åp 13:7) 
7. De hellige skal overgis i hans hånd i 1 tid, 2 tider (arameisk har en to-tallsform av 

flertall) og en ½ tid som tilsvarer 3,5 tider (Dan 7:25). I Åpenbaringens bok kalles 
samme periode for 42 måneder og 1260 dager (Åp 13:5; 12:14, 6). I den jødiske 
kalenderen var en måned 30 dager; 42 måneder blir da 1260 dager. Hvis 3,5 tider 
betyr 3,5 år vil det også tilsvare 1260 dager (3,5 x 360). Bibelen sier derfor 1260 
dager på tre forskjellige måter: 3,5 år = 42 måneder = 1260 dager. I Bibelen finnes det 
tilfeller hvor en dag tilsvarer et år (Esek 4:6; 4Mos 14:34). Siden dette er en profeti er 
det sannsynlig at tiden ikke menes bokstavelig siden alt annet er symbolsk. La oss 
forsøke å sette 1260 dager lik 1260 år og se hvordan dette passer med historien!  

 

Forklaring av kjennetegnene på Antikristus: 
1. Pavedømmet (Den romersk-katolske kirke) var en liten geografisk makt med stor 

innflytelse; i dag er faktisk Vatikanet verdens minste stat. 
2. Pavedømmet oppstod og fikk makt etter at Vestromerriket var oppløst og har sitt 

hovedsete i Romerrikets gamle hovedstad (romersk-katolsk). 
3. Før Den romersk-katolske kirke fikk både religiøs og sivil fullmakt i år 538 e.Kr., måtte 

de tre arianske (kristne som trodde Jesus var skapt av Gud) stammene som stod i 
veien for fri maktutøvelse (1. herulerne, 493 e.Kr.; 2. vandalene, 534 e.Kr.; 3. 
østgoterne, 538/555 e.Kr.). 

4. I katolisismen får man tilgivelse kun gjennom presteskapet og paven kalles Guds 
representant/stedfortreder på jorden. 

5. Den romersk-katolske kirke har blant annet forandret sabbatsbudet fra lørdag til 
søndag og fjernet det andre budet om at man ikke skal tilbe bilder (for fortsatt å ende 
opp med ti bud totalt, delte de det tiende budet i to bud). 

6. Den romersk-katolske kirke har i løpet av middelalderen drept rundt 50 millioner 
annerledes troende, dog det nøyaktige tallet er svært vanskelig å anslå. 

7. I år 533 e.Kr. erklærte den østromerske keiseren, Justinian I den store, paven i Roma 
som hele kirkens overhode med både religiøs og sivil makt. Men først da østgoternes 
beleiring av Roma ble drevet tilbake i år 538 e.Kr. av Justinians general Belisarius, ble 
dekretet realisert og den nyvalgte pave Vigilius fikk fritt spillerom til å vokse og utøve 
den makten som han hadde fått av keiseren. Nøyaktig 1260 år senere i 1798 e.Kr. ble 
pave Pius VI tatt til fange (og døde i Valence, Frankrike, i 1799 e.Kr.) av den franske 
generalen Louis-Alexandre Berthier på ordre fra den franske keiseren Napoléon 
Bonaparte. Således mistet pavedømmet og Den romersk-katolske kirke sin makt. 
 

Åp 13:1-3; Dan 7:26,27 – I 1798 e.Kr. fikk Antikristus et dødssår og perioden med forfølgelse 
var over og pavedømmet mistet sin makt. I dag lever vi i en periode der det dødelige såret 
leges og pavedømmets makt og innflytelse stadig øker.  
 

Appell  Joh 17:3 – Antikristus prøver å ta oppmerksomheten bort fra vår frelser, Jesus, 
og gi oss et feil bilde av ham og den nåden han vil gi oss kostnadsfritt. Verden må advares 
og vi må ta standpunkt. Hvilket standpunkt vil du ta om det lille hornet?  
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Uttalelser om keiser Justinian I den stores dekret (533 e.Kr.) som først ble 
effektuert da østgoternes beleiring av Roma ble drevet tilbake i år 538 e.Kr.: 

 
«Det er derfor ved et bestemt dekret fra guddommelig forsyn at, ved Romerrikets fall og 
oppdeling i atskilte kongeriker, den romerske pontifeks som Kristus har gjort til hode og 
midtpunkt for hele sin Kirke skaffet seg sivil makt.» – Pave Pius IX, «Apostolic Letter Cum 
Catholica Ecclesia», 26. mai, 1860 
 
«Pavedømmets makt ble enestående i kristendommen i 538 e.Kr. Takket være et brev 
fra den [øst-] romerske keiseren Justinian kjent som Justinians dekret, som satte opp og 
anerkjente biskopen av Roma som alle kirkers hode, gav det Pavedømmet politisk makt, 
sivil makt i tillegg til ekklesiastisk [kirkelig] makt. Dette brevet ble en del av Justinians 
kode, den grunnleggende loven i keiserriket, og det året besteg pave Vigilius tronen 
under Belisarius’ militære beskyttelse.» – Dr. Philip Schaff, «History of the Christian 
Church», volum 3, side 327 

 

Dødssåret kom i 1798 e.Kr. da general Louis-Alexandre Berthier av Frankrike 
avsatte og tok til fange pave Pius VI: 

 
«Mordet på en franskmann i Roma i 1798 gav franskmennene en unnskyldning for å 
innta Den evige by og sette en strek for den pavelige, timelige makt. Den aldrende 
pontifeksen selv ble satt i fangenskap i Valencia. […] Kirkens fiender jublet. De erklærte 
at den en siste pave hadde fratrådt.» – Ibidem, volum 4, side 24 

 

Driver Den romersk-katolske kirke med bespottelige ord/blasfemi (å påstå at 
man er Gud eller at man kan tilgi synd)? 
   

«Vi opptar på denne jorden Gud den allmektiges plass.» – Pave Leo XII, «The Great 
Encyclical Letters of Leo XII», side 304 
 
«Paven er ikke bare Jesu Kristi representant, men han er Jesus Kristus selv skjult under 
et slør av kjød. Taler paven? Det er Jesus Kristus som taler.» – Pave Pius X, «Catholic 
National», juli, 1895 
 
«Paven er av så høy verdighet og er så opphøyd at han ikke bare er et menneske, men 
så å si Gud og Guds vikar. Videre angår den romerske pontifeksens overlegenhet og 
makt på langt nær bare himmelske ting, jordiske ting og underjordiske ting, men den er 
til og med over englene som han er større enn. […] Så hvis det var mulig at englene 
kunne falle bort fra troen eller kunne komme til å tenke i strid med troen, kunne de ha 
blitt dømt og bannlyst av paven. […] Paven er av så stor myndighet og makt at han kan 
endre, forklare eller tolke til og med guddommelige lover.»  
– Lucius Ferraris, «Prompta Bibliotheca», volum 6, side 26-29 
 
«Søk hvor du vil, gjennom himmel og jord, og du vil kun finne ett skapt vesen som kan 
tilgi synderen, som kan fri ham fra helvetes lenker; og dette ekstraordinære vesenet er 
presten, den katolske presten. […] Ja kjære brødre, presten erklærer ikke bare at 
synderen er tilgitt, men han tilgir ham virkelig. Presten løfter hånden sin og uttaler 
syndsforlatelsens ord, og umiddelbart, like raskt som lysets glimt, blir helvetes lenker  
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brutt i stykker og synderen blir et Guds barn.» – Michael Müller, C.Ss.R, «The Catholic 
Priest», 1872, side 78 og 79 

 
«Gud selv er forpliktet til å underkaste seg sin prests dom, og enten ikke tilgi eller tilgi 
alt ettersom presten nekter eller gir syndsforlatelse. […] prestens dom går foran og Gud 
sier seg enig i den.»  
– St. Alphonsus Liguori, «Dignity and Duties of the Priest», volum 12, side 2 

 

Hva er en kjetter, og på hvilket grunnlag har Den romersk-katolske kirke drevet 
forfølgelse? 
 

«Kjetteri [er at en] bestemmer for seg selv hva en skal tro og praktisere.» – «New 
Catholic Dictionary», Oppslag: «heresy», side 440 
 
«Kirken kan ved guddommelig rett beslaglegge kjetteres eiendommer, sette dem i 
fengsel og fordømme dem til flammene.» – «Public Ecclesiastical Law», volum 2, side 
142 
 
«Hvis myntfalsknere eller andre kriminelle med rette kan bli overgitt til døden av 
verdslige myndigheter, mye større grunn er det for at kjettere, etter at de har blitt 
erklært skyldige i kjetteri, ikke bare blir bannlyst, men også henrettet.» – Thomas 
Aquinas, «Summa Theologica», IIa, IIae, spørsmål XI, paragraf III 

 

Er vi de eneste som mener at Pavedømmet er Antikrist? 
 

«Å, så mye smerte det har forårsaket meg, selv om jeg hadde Skriften på min side, å 
rettferdiggjøre det for meg selv at jeg skulle tørre å ta opp kampen alene mot paven og 
fremholde ham som Antikrist!» – W. Carlos Martyn, «The Life and Times of Luther», side 
372 og 373  

 

Har Den romersk-katolske kirke endret sabbaten fra lørdag til søndag? La oss 
spørre dem: 
 

«Spørsmål: Hvilken dag er sabbatsdagen? 
Svar: Lørdag er sabbatsdagen. 
Spørsmål: Hvorfor holder vi søndag istedenfor lørdag? 
Svar: Vi holder søndag istedenfor lørdag fordi Den katolske kirke overførte 
høytideligheten fra lørdag til søndag.» 
– Peter Geiermann, C.Ss.R, «The Converts Catechism of Catholic Doctrine», 1957, side 50 
 
«Det er ikke erklært noen steder i Bibelen at tilbedelse skulle bli endret fra lørdag til 
søndag. […] Nå Kirken […] innførte, ved Guds myndighet, søndag som tilbedelsesdag. 
Denne samme kirken, ved den samme guddommelige myndighet, underviste om læren 
om skjærsilden lenge før Bibelen ble laget. Vi har derfor samme myndighet for 
skjærsilden som vi har for søndag.» – Martin J. Scott, «Things Catholics Are Asked 
About», 1927, side 136 
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Guds Løfte: 
Joh 14:1-3 – Jesus lover at han skal komme tilbake og hente oss til et bedre sted. (Jesu annet 
komme er sentralt i det nye testamente; 1 av 25 vers i NT nevner det.) 
 

Når? (Bibelen gir oss ingen bestemt dato, men forteller om tegn som skal vise at han er nær) 

Matt 23:37-24:3 – Jesus forutsier ødeleggelsen av Jerusalem i år 70 e.Kr. Disiplenes spørsmål 
viser at de tror at dette vil skje samtidig med verdens ende, mens de uten å vite det i 
realiteten stiller to forskjellige spørsmål. Jesus svarer på begge to spørsmålene om hverandre, 
fordi ødeleggelsen av Jerusalem og tegnene på at den er nært forestående er en miniatyr av 
og et bilde på det som vil utvikle seg globalt i forkant av at Jesus kommer igjen i endetiden. 
  

Moralske tegn: 
Matt 24:12; 2Tim 3:1-5 – Lovløsheten tar 
overhånd og kjærligheten forsvinner.  
Luk 17:26-30 – Det skal være slik som i Noas og 
Lots dager. (Noas dager (1Mos 6:5,11): Hver 
tanke og hensikt var ond og jorden var full av 
vold. Lots dager (1Mos 19:4-8): Seksuell umoral 
var veldig utbredt. 1918: 1 av 33 ekteskap endte i 
skilsmisser. 2015: ≈1 av 2. 1/5 kvinner blir 
voldtatt i løpet av livet.)  

Politiske tegn:  
Matt 24:6,7a – Kriger og rykter om krig.  (Det har 
vært mange fæle kriger opp gjennom historien, 
men forrige århundre var ekstremt: 1. (16 mill.) og 
2. verdenskrig (73 mill.), Russland/Sovjet, Rwanda, 
Jugoslavia, Vietnam, Korea, mm. Det nye århundre 
har også hatt sin andel krig og rykter/frykt for krig: 
Afghanistan, Irak, Syria, Libya, Israel/Palestina, 
Nord-Korea, Ukraina/Russland, Boko Haram, 
IS/krig mot terror, mm.)  

Miljømessige tegn: 
Matt 24:7b,8 – Hungersnød, sykdom og jordskjelv. (FN: «38 land lider av kritisk matmangel og 
1/6 av verdens befolkning lider av seriøs hungersnød.» 2013: 35 millioner lider av HIV/AIDS. I 
tillegg har vi sykdommer som kreft (1/3 nordmenn får det i løpet av livet), livsstilssykdommer 
(hjerteinfarkt, slag, diabetes mellitus, KOLS, 
hypertensjon), SARS, kugalskap, fugle- og 
svineinfluensa, bakterielle infeksjoner og 
kampen mot antibiotikaresistens, Ebola, mm. 
USGS: 9 av de 20 jordskjelvene som har gjort 
størst skade siden år 0 kom i løpet av de siste 
100 årene. Ni på et århundre tilsvarer en 
økning på 900 % fra perioden 1000-1900 da 
det i gjennomsnitt var ett enormt jordskjelv 
per århundre.)  
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1Tess 5:3 - Jesu annet komme er slik som fødselsveer. (Naturkatastrofer, krig og sult har 
alltid funnes. Men de skal øke i frekvens og intensitet slik som fødselsveene rett før fødselen.) 
 

Religiøse tegn:  
Matt 24:3-5,11,23-26 – Falske Messiaser og 
profeter skal stå frem, gjøre store tegn og forføre 
mange. Jesus nevner det tre ganger; da er det noe 
som vi bør legge ekstra godt merke til! (Det har 
vært mange sterke religiøse ledere som har 
kommet med falske forutsigelser om fremtiden, 
som har gjort falske mirakler og/eller påstår å 
være Messias: Jim Jones, David Koresh, Marshall 
Applewhite, Benny Hinn, T. B. Joshua, Jose de Jesus Louis Miranda, m.fl.)  
I den siste tiden må vi derfor stole mer på Guds ord enn våre egne sanser! 
 

Jesus annet komme: 
Hvem skal se Jesus når han kommer igjen? 
Åp 1:7; Matt 24:26,27 – Alle skal se når Jesus kommer igjen! (Slik som lynnedslag, de sees på 
lang avstand og lyser opp hele himmelen!) 
Kan man høre når Jesus kommer igjen? 
1Tess 4:16a – Overengelens røst og Guds basun skal høres.  
Hva skjer når Jesus kommer igjen? 
1Tess 4:16,17 – De «døde i Kristus» gjenoppstår, og de vil sammen med Guds gjenlevende 
folk rykkes opp i skyene og møte Ham der. 
Matt 16:27 – Jesus skal komme i sin fars herlighet sammen med hele den himmelske 
familien. Hvilken gjenforening! 
Overraskende plutselig! 
Matt 24:42-44 – Jesus kommer igjen som 
en tyv i en tid mange ikke er forberedt og 
ikke venter det. (Dagen/tidspunktet 
kommer som en tyv, ikke måten han 
kommer på.) 
To forskjellige grupper: 
Åp 6:14-17; (Joh 1:29,36) – «Lam» og 
«vrede» er motsetninger. Har denne 
gruppen en gal forståelse av hvem lammet 
er? Hvorfor blir de redde? Fordi de ikke 
har tatt imot det Jesus har gjort for dem, 
ikke gitt sitt liv til ham og ikke er klare.  
Jes 25:8,9 – Denne gruppen reagerer på en annen måte. Jesus kommer ikke overraskende 
brått på dem; de ventet hans komme slik som Noa og løper jublende mot Jesus, for de har 
satt ham høyest i livet og vet at hans nåde er nok for dem.   
 

Appell  I endetiden vil det være kun to grupper mennesker. En gruppe løper bort, en 
annen gruppe står på fjellet og sier at dette er han som frelste meg. Dette er han som hjalp 
meg leve et nytt liv, som hjalp meg til å seire over meg selv. Dette er han som har vært 
med meg hver dag og gitt meg styrke og håp. Vil du være i denne gruppen? Er ditt hjerte 
klart for å se Kongen?  
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Før de 1000 år:  
Joh 5:28,29; 1Tess 4:16,17 – 1. De 
rettferdige døde står opp og alle 
rettferdige tas til himmelen. Det skal være 
to oppstandelser. Når Jesus kommer igjen 
skal alle de rettferdige som ligger i gravene 
(de som døde i troen på Kristus) høre hans 
røst og gjenoppstå og tas med til himmelen 
sammen med de levende rettferdige. (De 
skal først stå opp. De andre som ikke 
kommer til himmelen skal stå opp på et 
senere tidspunkt.)  
2Tess 1:7,8; (2Pet 3:10) – 2. De onde dør. 
De onde som fortsatt lever når Jesus kommer igjen skal omkomme når han åpenbarer seg.  
 

Under de 1000 år: 
Jer 4:23-27; Åp 20:5a – 3. Jorden er øde og alle er døde. En periode på 1000 år, der jorden 
vil være øde og tom, begynner. 
Åp 20:1-3; (2Pet 2:4) – 4. Satan blir bundet. Satan blir bundet til jorden hvor han og hans 
engler skal være helt alene i de 1000 år. Det er ingen mennesker eller dyr igjen på jorden 
som fortsatt lever.  
Jer 25:33; Jes 14:19-21 – 5. Satan får tid til å se og tenke over det han har gjort. De som ble 
utslettet av Gud da de 1000 år ble innledet er nå døde og gjør ingenting. Satan er lenket og 
bundet til jorda og det oppleves som et fengsel for ham ikke å være i stand til å forføre noen 
mennesker – det er jo ingen å forføre! 
Åp 20:4,6 – 6. Guds folk regjerer med Kristus i himmelen. I de 1000 år vil Guds folk regjere 
sammen med Kristus i himmelen som hans prester. De sitter på troner og vil være med på å 
holde dom over verden. 
Åp 20:12,15 – Alt det menneskene som ikke tok imot Jesus har tenkt og gjort er skrevet ned i 
bøker og de skal dømmes etter det. Alle som har tatt imot Jesus og fulgt ham er skrevet opp 
i livets bok og blir ikke fordømt av sine egne gjerninger, men dømt etter Jesu gjerninger. La 
oss se hvordan Paulus beskriver vår del i denne dommen.  
1Kor 6:2,3; 4:5 – 7. Guds folk ser gjennom Guds dom. Det skal bli gitt oss makt til å holde 
dom; vi skal delta i domshandlingen. Når vi kommer til himmelen kommer vi til å ha mange 

spørsmål. De navnene som står og ikke 
står i livets bok vil overraske mange. 
Disse spørsmålene vi vil få svar på når 
alt blir åpenbart og vi får innsikt i 
menneskenes innerste tanker, 
hensikter og gjerninger. Vi vil deretter 
være med på å dømme de onde. 
Jes 5:3,4 – Vingård = Guds folk. Hva 
mer kunne Gud gjort? Vi kommer til 
å bli overbevist om at Gud har gjort 
alt som stod i Hans makt for å redde 
menneskene. 
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Åp 15:2-4 – 8. Guds folk erklærer 
Guds dommer for sanne og 
rettferdige. Når vi har gått gjennom 
dommen med Gud, fått sett alle 
bevisene og alt som er skrevet i 
bøkene, er enige med at Gud har dømt 
rett og at Han har gjort alt Han kunne, 
først da vil vi utbryte at Guds dommer 
er sanne og rettferdige.  
 
Gud vil ikke utøve sin dom over noen vi 
er glade i uten vårt samtykke. 
Hensikten med de 1000 år er ikke bare 

å dømme menneskene, men også å dømme Gud. Guds karakter og lov har vært anklaget og 
vi som Kristi etterfølgere vitner gjennom våre liv at Gud er rettferdig og god. Han vil ikke at 
noen anklager, verken våre eller Satans, skal stå ubesvart når de 1000 år er omme. Slik 
ønsker Gud å renvaske seg selv og gjenopprette orden i universet. 
 

Etter de 1000 år: 
Åp 20:5 – 9. De urettferdige/onde gjenoppstår. 
Åp 20:7,8 – 10. Satan løses fra fengselet. Satan løses fra «fengselet» sitt og begynner å 
forføre alle de som stod opp nå etter at de 1000 år var over. 
Åp 20:9a,11-13; 9b,10,14,15 (for å lese kronologisk, tenk abab-rim) – 11. Dommen blir 
fullbyrdet. Satan har forført 
alle til å tro at de kan 
overvinne det nye Jerusalem, 
men det klarer de ikke. De 
urettferdige menneskene 
blir dømt etter sine 
gjerninger og får høre 
dommen og det som er 
nedskrevet. Deretter blir all 
ondskap utslettet, til og med 
døden selv. 
Åp 21:1 – 12. Gud skaper en 
ny jord.  
Åp 21:2-5 – Gud skal være 
sammen med oss og det skal 
ikke være død, sorg eller 
smerte. Det er en perfekt verden med perfekte mennesker som har et perfekt samvær med 
hverandre og med Gud. 
 
Appell  Gud har forberedt et helt spesielt sted for deg i himmelen og du har en helt 
spesiell plass i hjertet Hans. Hvis du velger ikke å være med, vil det for all evighet være et 
hull i Guds hjerte som ingen andre kan fylle enn deg. Du er uvurderlig for Gud. Er det noe 
som hindrer deg fra å komme til Gud i dag? 
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Matt 12:34; (1Joh 4:8,16) – Våre ord reflekterer det som bor i hjertene våre. Bibelen er Guds 
ord. Det er tre mulige utfall for menneskene: alle blir frelst; de onde blir utslettet; de onde får 
evig pine. Bor det evig pine og tortur i Guds hjerte? (Kunne Gud virkelig sagt: Elsk meg, ellers 
piner jeg deg for alltid? Og hvis Satan skulle pine de onde i helvete i all evighet, samarbeider 
da Satan og Gud? Dessuten, ville det vært gledens paradis for deg i himmelen om du hele tiden 
visste at dine fortapte venner og familie til enhver tid brant et annet sted i galaksen?) 
 

Når er helvete? 
2Pet 2:4; 3:7 – De onde skal 
møte sin dom og fortapelse en 
bestemt dag i fremtiden. (Altså 
finnes det ikke et brennende sted 
akkurat nå der de onde som er 
døde brenner og pines.) 
Åp 20:5,7-9 – Ilden som skal 
fortære de onde (helvete) 
kommer først etter de 1000 år. 
 

Hvor er helvete?  
Åp 20:7-10; (2Pet 3:10) – Helvetes fortærende ild skal være her på jordens overflate. 
 

Hvor lenge varer helvete? 
Åp 20:9,13-21:1 – Helvete finner sted på jorda. Men Gud lager en ny himmel og jord, og den 
gamle opphører. Da er ikke helvete mer; helvete har en fastsatt ende. 
Åp 14:9-11 – De som tilber dyret vil lide helvetes ild og røyken stiger opp i all evighet.  
Jes 34:8-10 – Om Edoms ødeleggelse: «Evig tid skal røyken stige opp» betyr det samme som 
«fra slekt til slekt skal det ligge øde». (Siterte Johannes med vilje fra Jesaja for å forklare at 
helvete kom til å være på samme måte som utslettelsen av Edom – at de ugudelige skulle bli 
fullstendig utslettet og glemt slik som Edom?) 
Mal 4:1-3 – De onde skal bli som ferdigbrent aske under de rettferdiges føtter. (Utslettelsen 
tar så lang tid det trengs for at noe skal bli til aske.) 

Åp 20:14 – I den annen døden skal både døden og 
dødsriket/helvete utslettes; døden og helvete har en 
fastsatt ende!  
 

Hva med ordene: «for evig/alltid»? 
Jud 7 – Sodoma og Gomorra ble brent med evig ild. 
Kan du se disse byene brenne i dag? Nei, 
konsekvensen av den ilden Gud sendte for å brenne 
byene var evig. Hva er disse byene er et eksempel på? 

GT – sheol (65 ganger): avgrunn/«stedet der de døde er» Oversatt: helvete (31), grav (31), avgrunn (3) 

NT – hades (11 ganger): den greske underverden. (sheolhades i LXX) Oversatt: helvete (10), grav (1) 

NT – tartaros (1 gang): fengsel/sted for straff i Hades. Oversatt: avgrunn (2Pet 2:4) 

NT – gehenna (12 ganger): Hinnoms sønns dal, et sted sør for Jerusalem hvor frafalne israelitter og 

avgudsdyrkere bedrev barneofring. I NT anvendes ordet for de ondes skjebne. Oversatt: helvete  

NORSK – helvete: hel (norrønt dødsrike) + viti (straff). Et ord konstruert av kristne misjonærer. 
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2Pet 2:6 – Sodoma og Gomorras skjebne er et eksempel på de ugudeliges skjebne. Det 
finnes ikke spor igjen etter disse byene. De ugudeliges skjebne vil bli akkurat det samme.  
1Sam 1:22,28; (Jon 2:7,1; 2Mos 21:6) – Samuel skulle tjene Herren for alltid, dvs. så lenge 
han levde. (Ordet «olam» (for alltid/evig) brukes om tid som er langt borte, utenfor mulighet 
til å måle eller fastslå. Man må derfor se an enhver kontekst for å tyde anvendelsen.) 
Åp 20:9 – Når du fortærer en brødskive så blir den helt borte. Du tygger ikke i all evighet. 
 

Hva tenker Gud om helvete? 
Matt 10:28 – «Legemet» = den første 
død, «sjel og legeme» = den annen død. 
Satan kan drepe legemet vårt, men Gud 
kan reise oss opp igjen. Men når Gud i 
den annen død utsletter både legemet 
og sjelen (personligheten/karakteren) 
finnes vi ikke mer. (Datamaskin: Trykker 
man på «slett» havner filen i papirkurven 
og kan gjenopprettes. Men hvis man 
«tømmer» papirkurven kan man ikke 
gjenopprette filen igjen (2. død).)   

Matt 26:38-42; Åp 14:10 – I Getsemane var Jesu sjel tynget til døden. Han må drikke fra 
samme beger («poterion», samme greske ord i begge tekster) som de onde som ikke tar imot 
Jesus må drikke av når de mottar den endelige dom og utslettelse ved verdens slutt. Jesus 
opplever med andre ord den annen død/helvete tusenvis av år før den annen død skal finne 
sted. (Jesus opplever samme smerte og pine som de onde vil møte når de blir utslettet.)  
Matt 27:45-50 – Opplevelsen av helvete beskrives som en endelig adskillelse fra Gud. Ingen 
andre enn Jesus har opplevd dette foreløpig. Helvete er rett og slett opplevelsen av at Gud, 
som kilden til livet selv, trekker seg bort fra deg og du går en evig ikke-eksistens i møte.  
(Evig liv er gratis, ikke fordi det er billig, men 
fordi Jesus betalte den dyre prisen på korset. 
Som bærer av all synd, følte Jesus i dette 
øyeblikk ingen håp, og var ikke i stand til å se 
forbi graven. Jesus var beredt til å opphøre å 
eksistere for alltid; han ville heller opphøre for 
oss enn å være i himmelen uten oss.) 
Esek 33:11; (Hos 11:8,9) – Guds hjerte er knust 
med tanken på å utslette de onde. Det er jo så 
unødvendig, han har allerede dødd for dem; de 
har ingenting der å gjøre. Helvete er ment for 
synd, ikke mennesker. Men de som klamrer seg 
fast til synd vil bli utslettet.  
Heb 12:29; Jes 33:14,15 – For synd og syndere er Gud en fortærende ild. Kun de rettferdige 
kan være i Guds nærvær. For onde mennesker er det en pine, deres karakter er så 
annerledes enn Hans. De ville aldri trives i en himmel med en rettferdig Gud og rettferdige 
mennesker. Det er av nåde at Gud gjør som om de aldri hadde eksistert. 
 
Appell → 1Tess 1:10 – Jesus frir oss fra vreden som kommer. Ikke ved å la være å gi sin 
vrede, men fordi han selv gikk gjennom det vi fortjener: konsekvensen av synd og en 
endelig adskillelse fra Gud. Gud har opplevd helvete i ditt sted. Hva sier det om Gud? Vil 
du ta imot Jesus som din stedfortreder? Er det noe som hindrer deg fra å ta imot Jesus? 
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Gud er liv: 
Joh 14:6; (11:25) – Hvis vi vil forstå liv, må vi forstå hva som er Jesu liv, for han er livet. 
Utenfor Kristus finnes det ikke noe liv. 
1Tim 6:16 – Gud er den eneste som har udødelighet i seg selv og kun Han kan gi det videre. 
Det er ikke noe vi er født med, udødelighet er fremmed for oss.  

 
Gud skaper liv i 
mennesket: 
Apg 17:28 – Vi ble til, lever og 
beveger oss kun på grunn av 
Jesus. Vi er avhengig av ham for 
å leve. 
1Mos 2:7 – «støv» (kropp) + 
«livspust» = «sjel»/«levende 
skapning». (Mennesket ble en 
levende sjel. Det står ikke at Gud 
ga en levende sjel. En toast består av to komponenter: brød og ost. Når en av ingrediensene 
tas bort er det ikke en toast lenger – du sitter igjen med bare «brød» eller bare «ost».) 
Job 27:3; 33:4; (12:10 – Din livsånd er det samme som Guds pust. Det er dette som gjør deg 
til en levende skapning (sjel) og det er denne Guds pust som stadig holder deg i live.  

 
Når livet tas tilbake: 
1Mos 3:19 – Når vi dør, mister vi «pusten» og 
går tilbake til det vi ble tatt fra. (Vi kom fra ikke 
å eksistere og vi går tilbake til ikke å eksistere.) 
Fork 12:7; (3:19,20; Sal 104:29; Esek 37) – Dette 
er motsatt regnestykke fra 1Mos 2:7. Når støv 
og ånd skilles blir det død. (Legg merke til at 
«ruakh» (ånden/pusten) vender tilbake til Gud, 
ikke «nehfesh» (sjelen).) 
Job 14:7-12; 1Kor 15:51-57 – Når mennesket 
dør, eksisterer det ikke lenger; så lenge 
himmelen er til våkner man ikke. Man lever ikke 
videre i en annen form. Når «himmelen ikke 
lenger er til» og Jesus kommer igjen blir det 
derimot mulighet for å leve igjen og Gud gir oss 
da udødelighet, men ikke i mellomtiden.  
Fork 9:5,6 – De døde vet ingenting – like lite 
som vi vet når vi sover. (De døde flyter ikke 

rundt som åndevesener et eller annet sted og tenker; de har ikke del i noe av det som skjer.) 
Sal 146:4 – Den dag du dør slutter du å tenke; du er ikke lenger i stand til å legge planer. 
Sal 115:17; (6:6) – De døde priser ikke Gud lenger. De kan ikke, for de lever ikke lenger! (Da 
kan de døde i hvert fall ikke være i himmelen, for da ville de i det minste prist Gud.) 
Esek 18:4 – «Nehfesh» (livet/sjelen) kan dø. Hvorfor kan sjelen dø? Fordi vi ikke har en sjel, vi 
er en sjel; en sjel er en levende person. 

Ordet «sjel» i Bibelen: 
GT: «nehfesh», et levende vesen. 
Konseptet om en udødelig sjel fantes ikke 
i jødedommen i tiden før eksilet i Babylon 
og ordet betydde kun en levende 
skapning. Først under påvirkning fra 
persisk og hellenistisk filosofi oppstod det 
slike ideer hos jødene. 
GT: «ruakh», vind/pust. Oversettes aldri 
til «sjel», men brukes ofte for menneskets 
ånd eller Den hellige ånd.  
NT: «psykhe», liv/pust. Oversettelsen av 
GT til gresk (LXX) brukte dette i stedet for 
nehfesh. Jødene legger derfor den 
hebraiske forståelsen av nehfesh bak det 
greske ordet fremfor den greske 
forståelsen vi finner hos Sokrates, Platon 
og Aristoteles. 
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Hva sier Jesus? 
Matt 10:28 – Her bruker 
Jesus språket for å forklare 
forskjellen på hva som skjer 
når et menneske dør nå 
mens det lever på jorden og 
når Gud utsletter mennesker 
for godt i den endelige 
dommen. Når et menneske 
dør kan det vekkes opp igjen 
av Gud senere ved at Gud gir 
«livspusten» tilbake. («Sjel» 
representerer den vi er som 
person med vår personlighet 
og karakter. Når vi dør her 
på jorden (kroppen dør) 
lagres vår person hos Gud og Han har anledning til å vekke oss opp igjen. I den endelige 
utslettelsen ødelegges vi for godt (kropp og livspust) og kan ikke vekkes opp igjen.)  
Joh 11:11-14,23,24 – «Søvn» og «død» brukes om hverandre. Marta hadde en forståelse av 
at de døde skulle stå opp en gang i fremtiden. (Hun trodde ikke de døde levde videre et annet 
sted og fulgte med på det som skjedde på jorden. Døden er en pause, en søvn, helt til Gud gir 
liv tilbake igjen. Selv ikke den store David er i himmelen og lever videre nå, Apg 2:29-34.) 
 
Appell  1Joh 5:12; (Joh 10:10) – Kristus kom til jorden for å gi oss liv, for uten ham ville vi 
ikke kunne eksistere når livet her tar slutt. Jesus har ikke liv, han er liv. For en kristen 
trenger ikke døden være en veldig fæl ting. Vi vet at døden kun blir en søvn for oss, og når 
vi står opp igjen vil vi gjenforenes med dem vi har mistet. Vil du stole på Jesus som den 
eneste som kan gi deg liv og liv i overflod? 

Vanskelige tekster: 
Luk 23:42,43; Joh 20:17 – To dager etter oppstandelsen hadde Jesus fortsatt ikke steget til 
himmelen, enda han sa «i dag». Tegnsetting var ikke i originalteksten, så vi kan trygt flytte 
tegnsettingen slik at betydningen harmonerer med resten av Skriften (sette komma/kolon 
etter «i dag»). I tillegg vil det føles som om ikke noe tid har gått idet røveren våkner opp igjen. 
Åp 6:9-11; 1Mos 4:10 – Språket er symbolsk og spiller på at livet er i blodet. Blod kan vel ikke 
skrike? Blodet representerer alle martyrene som har måttet bøte med livet på samme måte 
som Abels blod «ropte» til Gud etter rettferdighet. 
1Pet 3:18-21 – Dro Jesus til helvete for å forkynne for de døde åndene? Det er Ånden som 
skal forkynne, ikke Jesus. Syndere som er fanget i synd og ikke følger loven er i «fangenskap» 
(Sal 142:8; Jes 42:7; 61:1; 42:22-24). Samme ånd som forkynte og prøvde å lede «fangene» til 
omvendelse på Noas tid vil forkynne også for fangene i dag (1Pet 1:10-12). 
Luk 16:19-31 – Dette er den femte lignelsen i en serie av lignelser. Jesus bruker den for å 
irettesette misoppfatningen på Jesu tid om at de fattige og syke var forbannet av Gud pga 
synd og at de rike måtte være velsignet. Lignelsen menes tydelig symbolsk. Eller skal vi i 
himmelen sitte i Abrahams fang? Og hvis det fantes et helvete, skulle det være adskilt fra 
himmelen med kun en kløft slik at vi skulle kunne se ned på de som led? Hva slags paradis 
ville det vært og hva slags Gud? 
 

 

 

 

mailto:anders.wiik@gmail.com


14 – En salvet, en fyrste 

«En salvet, en fyrste» © Anders René Wiik anders.wiik@gmail.com             sist redigert: 19.04.2015  

Si
d

e1
 

 
NOTA BENE: DET ER FORDELAKTIG Å BRUKE NORSK BIBEL 88/07 FOR DETTE STUDIET.  

Dan 9:1-19; (Jer 25:10-14) – 538 f.Kr. (Kyros II satte sin onkel, mederen Dareios, til å regjere Babylon 
fra erobringen frem til sin død to år senere.): Daniel studerer Jeremias profeti om at Det babylonske 
riket skulle få herske i 70 år (609-539 f.Kr.). De 70 år er omme og han ber Gud om tilgivelse for 
folket og at Gud skal oppfylle sitt løfte om å føre dem tilbake. (Beleiringer av Jerusalem: 605 f.Kr. 
(Daniel bortført); 598-597 f.Kr.; 589-587 f.Kr. (Jerusalem ødelagt av general Nebusaradan)) 
Dan 9:20-23 – Mens Daniel ber, kommer engelen Gabriel som han har møtt i et tidligere syn for å 
hjelpe Daniel å forstå noe. Det er to ting Daniel ønsker å få svar på som Gabriel nå skal forklare: 

1. Daniel trenger en forsikring om at de er tilgitt og får returnere og bygge opp by og tempel. 
2. Daniel hadde ikke forstått alt av synet i kapittel 8 og ble syk flere dager pga. dette (8:27). 

Dan 9:24 – 70 uker er tilmålt Guds folk og Jerusalem for at seks ting skal gjøres:  
(Ordet «châthak» (å tilmåle) er et hapax legomenon. Annen hebraisk litteratur viser at ordet betyr 
«å kutte av/tilmåle». 70 uker er altså da kuttet av en lengre tidsperiode. Siden kapittel 9 ikke 
inneholder et syn, men kun en forklaring, er det stor sannsynlighet for at «de 70 ukene» er en del 
av en forklaring på et tidligere syn som Daniel ikke har blitt gitt å forstå på dette tidspunktet.)  

 

a) Bringe ondskap til ende (slutte med opprør mot Gud) 
b) Gjøre slutt på synd (skap et samfunn der man ferdes rett)  
c) Sone skylden (endelig betaling for synden ved Jesu død)  
d) Føre frem en evig rettferdighet (Jesu perfekte liv i vårt sted) 
e) Besegle syn og profet (avslutning av jødenes utvelgelse) 
f) Salve et aller helligste (innvie helligdommen i himmelen) 

 

 

Begynnelsen på de 70 ukene: 
Dan 9:25a – De 70 ukene starter når det går 
ut et ord/bud/en befaling om å gjenreise og 
bygge opp Jerusalem.  
Esra 7:7,8,11-26; (4:12) – I Artaxerxes I 
Longimanus’ sjuende regjeringsår gikk det ut 
en befaling om at Guds folk kunne dra tilbake 

å bygge opp Jerusalem, ha sin egen gudsdyrkelse og selvstyre med egen regjering og egne lover.  
(Kong Xerxes I ble myrdet av lederen for livvakten, Artabanus, høsten 465 f.Kr., 40 dager før 
judeernes nyttår (de hadde en høst-til-høst kalender, men begynte å telle den «første måneden» 
på våren). Hans eldste sønn, Dareios, tok først tronen, men satt bare noen få måneder før han ble 
anklaget for mordet og henrettet. Hans yngre bror, Artaxerxes I, ble da konge i hans sted vinteren 
465 f.Kr. Judeerne regner en konges første regjeringsår som det første HELE året man regjerer; det 
første delvise året regnes som tiltredelsesår. Hans første regjeringsår var derfor fra høsten 464 f.Kr. 
slik at hans sjuende var fra høsten 458 f.Kr. til høsten 457 f.Kr.)  I Esras bok trådte Artaxerxes’ 
befaling i kraft da Esra kom frem til Jerusalem i den femte måneden: sensommeren, år 457 f.Kr. 
 

Dag-år-prinsippet: 
70 uker = 490 dager. Dette er ikke nok tid 
til å returnere og bygge opp en hel by. 
Esek 4:6; 4Mos 14:34 – I Bibelen finnes 
eksempler der en dag tilsvarer et år. Hvis 
vi anvender dag-år-prinsippet på denne 
profetien tilsvarer hver dag i profetien et 
år i virkeligheten. (70 uker er 490 
profetiske dager som da vil tilsvare 490 
virkelige år.) 

 

49 år (7 uker) 

408 f.Kr. 27 f.Kr. 
(Jesu dåp) 

490 år (70 uker) 

434 år (62 uker) 

 

 

       34 e.Kr. 
(Stefanus steines) 

 

457 f.Kr. 
(budet går ut om å 

gjenreise Jerusalem) 

 

  7 år (1 uke) 

PAR 1: Jødenes oppgaver/ansvar 

PAR 2: Guds oppgaver/ansvar 

PAR 3: Resultat av kombinasjon 

av de to foregående par 

Fire bud om å vende tilbake: 
 

 (538 f.Kr.) Esra 1:2-4 (judeerne får returnere til 

Yehud/Judea-provinsen og bygge opp templet) KYROS II 

 (520 f.Kr.) Esra 6:1-12 (får fullføre templet) DAREIOS I 

 (457 f.Kr.) Esra 7:12-26 (får bygge byen) ARTAXERXES I  

 (445 f.Kr.) Neh 2:1-8 (får fullføre byen) ARTAXERXES I 
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Dan 9:25b – Etter 7 uker pluss 62 uker (69 uker/483 år) står EN SALVET, EN FYRSTE frem. 457 f.Kr. + 
483 år = 27 e.Kr. (Grunnen til at de 69 første ukene deles opp i 7 og 62 uker kan være fordi det tok 
7 uker/49 år å gjenoppbygge byen med gater og vollgraver. Legg også merke til at år 0 ikke finnes; 
årene telles som følgende: -2, -1, 1, 2, osv.) Står en salvet fyrste frem det året? 
Apg 10:37,38 – Jesus ble døpt og salvet av Den hellige ånd. 
Luk 3:1,21,22 – Jesus ble døpt i 27 e.Kr., i keiser Tiberius’ femtende regjeringsår (Tiberius ble gjort 
til medregent med sin svigerfar Augustus i år 12 e.Kr. Augustus døde i år 14 e.Kr.). 

 
Den siste uka: (Vers 26 og 27 er 

bygd opp som en abab-parallellisme.) 
Dan 9:26a,27a; (Rom 15:8) – Gud har 
gitt en pakt til jødene om at Han vil 
sende frelse gjennom Messias. Denne 
pakten skal Jesus stadfeste/styrke i 
én uke (7 år). I løpet av denne uken 
skal DEN SALVEDE ryddes av veien og 
matoffer og slaktoffer skal opphøre. 
Dette skjer i midten av den siste 
uken, altså 3,5 år etter 27 e.Kr., i 
påsken, våren 31 e.Kr.  
Matt 27:50,51 – Idet Jesus dør, 
revner forhenget i tempelet. Jesus, Guds lam, har oppfylt det som alle ofringene pekte frem mot – 
ofringene i templet som pekte frem mot Jesus kan nå opphøre!  
Men hvis Jesus døde midt i uka, hvordan kan han stadfeste en pakt i en hel uke? 
Mark 1:14,15; Heb 2:3 – Jesus talte: Omvend dere og tro på evangeliet! Etter at han døde ble 
denne pakten stadfestet av de som forkynte om det Jesus hadde gjort. Den jødiske nasjonen fikk 
490 år på seg til å omvende seg fra sine synder og bli forsont med Gud (9:24). Gjorde de det? 
Apg 7:54-8:4 – De begynte å drepe Jesu etterfølgere. Jesus sa: Tilgi 70 x 7 ganger (Matt 18:22). Det 
gjorde Gud i de 490 årene han ga den jødiske nasjonen på å vende om. (De hadde attpåtil 3,5 av 

490 år med nådetid etter at de hadde drept Den salvede!) 
Apg 22:20,21; (13:44-46) – Da Stefanus ble steinet hadde 
Israel som nasjon brukt opp sin sjanse til å være det folket 
som Gud ville at de skulle være; de avviste Jesus og hans 
etterfølgere. Dette markerer slutten på de 70 ukene (34 e.Kr.) 
og betyr at Israel ikke lenger er Guds folk, men at alle de som 
tror på Jesus er Guds folk. (Jødene forkastet dermed Gud og 
beseglet syn og profet.) 

 
Dan 9:26b,27b; (Jes 8:7,8) – Jødenes skjebne: Jerusalem og tempelet ble ødelagt av romerne i 70 
e.Kr. og jødene ble spredt (diaspora). (Folket til FYRSTEN (Jesu folk, jødene) er selv skyld i 
ødeleggelsen. Deres opprør mot romerne førte til at byen ble jevnet med jorden av Titus i 70 e.Kr.)   
Heb 9:21-24; Apg 2:32,33 – Jesus innviet helligdommen etter sin himmelfart og sendte Ånden på 
pinsefestens dag som et tegn på dette; Ånden skulle nå hjelpe dem å spre det gode budskapet!  
 

Således fikk Daniel svar på sine to spørsmål: 
1. FYSISK FRELSE: Judeerne skal få returnere og bygge opp Jerusalem og templet! 
2. ÅNDELIG FRELSE: 69 uker etter starten på gjenoppbyggingen skal noe enda større skje! 

 

Appell → Jødene som en nasjon ville ikke vende om og ta imot Messias, enda han var svaret på 
deres bønn. Vil du ta imot Jesus som konge og Messias i livet ditt og bli bedre kjent med ham?  

7 år (1 uke) 

 

om høsten 

34 e.Kr. 
(Stefanus steines) 

 

om høsten 

27 e.Kr. 
(Jesus blir døpt) 

3 ½ år (½ uke) 3 ½ år (½ uke) 

om våren 

31 e.Kr. 
(Jesus dør på korset) 

«midt i uka» 
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2Mos 25:8,9,40 – Israelittene skulle bygge en helligdom 
med den hensikten at Gud skulle bo midt iblant folket 
sitt. (Den skulle være slik som Gud viste Moses på fjellet.) 
Jes 59:2 – Gud har et stort problem når Han vil bo iblant 
oss: Våre synder skiller oss fra ham!  
Matt 1:21-23 – Det er dette Guds lam, Jesus, skal løse! 
(Helligdomstjenesten skulle lære folket hvordan Gud 
skulle løse problemet med synd. Symbolene og ritualene 
skulle peke frem mot oppfyllelsen: Jesus som offerlam, 
prest, dommer og konge.) 
Heb 8:1-5; (9:1-5,23) – Det finnes to helligdommer. Den jordiske var kun en modell av den 
himmelske. (Det som skjedde i den jordiske må også skje i den himmelske.)  
 

Forgården: (Jesu død, år 31 e.Kr., Dan 9) 
Joh 10:9; (14:6,7; 2Mos 27:13-16) – Porten til helligdommen er Jesus. Alt må gjennom ham.  
1Mos 18:27; Fil 2:6-8; Sal 73:17 (Job 42:6; 3Mos 1:16; 6:3,4) – Det første man møter er 
askehaugen som representerer både syndere og syndernes skjebne og Jesu fornedrelse på våre 
vegne, siden han velger «å bli aske» i stedet for oss. (Dette gir den besøkende dyp ydmykhet.)  
Joh 1:29; (1Kor 5:7; 2Mos 27:1-8) – På brennofferalteret ble deler av offerdyrene brent (resten 
ble tatt utenfor byen og brent). Offerdyrene representerer Jesus, det sanne Guds lam som 
skulle bære verdens synd. Alteret representerer korset der Jesus ble ofret.  
Heb 4:14-16; (Heb 9:11,12) – Kristus er ikke bare offeret, men også ypperstepresten. 
Heb 9:12-14,22; (3Mos 17:11; 4:7; Matt 26:28) – Blodet fra offeret representerer Jesu blod 
som renser synd. (Hvis ikke Jesus hadde betalt med sitt blod ville det ikke blitt noen tilgivelse.) 
Joh 4:10,14; Apg 22:16; (2Mos 30:17-21; 1Kong 7:39; Esek 36:25; 47:1) – Vaskefatet ble brukt 
til å vaske prestenes hender og føtter. Jesus er livets vann som vasker bort synd (dåpen).  
 

Det hellige: (Jesu himmelfart, år 31 e.Kr., Apg 1)  

Joh 6:35, 48-51; 5Mos 8:3; (2Mos 25:23-30) – Skuebrødene representerer Jesus. Han er kilden 
til alt liv, både fysisk og åndelig. (Hva maten er for kroppen må Kristus være for sjelen. Vi må 
daglig søke ham i hans ord, Bibelen.)  
Joh 8:12; Matt 5:14; (Åp 1:20; Sal 43:3; 2Mos 25:31-40) – Lysestaken representerer Jesus og 
menigheten som et lys til verden. (Når vi er fylt av Den hellige ånd (oljen, Luk 4:18) vil vi også 
være lys til verden slik som Jesus var.) 
Sal 141:2; Åp 5:8; 3Mos 4:7; (Åp 8:3,4; 2Mos 30:1-8) – Røkelsen representerer våre bønner 
som stiger opp til Gud. (Røkelsesalteret ble også regnet som en del av det aller helligste (1Kong 
6:22, Heb 9:3,4). Røkelsen gikk over forhenget og fylte stadig det aller helligste – våre bønner 
når frem til Guds tilstedeværelse. Hornene på røkelsesalteret ble påstrøken blod fra syndofferet; 
kun når våre bønner blandes med Jesu blod/offer kan de nå frem til Guds trone og bli hørt.) 
Det hellige viser de fire nødvendige elementene av kristenlivet: bibellesning, fellesskap, 
misjon og bønn. Jesus er den som muliggjør og hjelper oss med alle disse! 
 

Det aller helligste: (Jesus går inn i Det aller helligste, år ?, Dan 8) 
Heb 10:19,20; Matt 27:51 – Forhenget som skiller det hellige fra det aller helligste 
representerer Jesu kropp. (Det revnet da Jesus døde på korset; hans død oppfylte hva alle 
ofringene pekte frem. Således hadde den jordiske helligdommen fullført sin hensikt.) 
2Mos 25:10-17; (Heb 9:3,4; 4Mos 7:89) – Paktens ark var en gullkiste som inneholdt de ti bud, 
en gullkrukke med manna og Arons stav som blomstret. Lokket kaltes nådestolen; dette var 
Guds trone der Gud åpenbarte seg (i en sky (shekhinah) over nådestolen, 3Mos 16:2). 
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2Mos 25:18-22; (Heb 9:5) – To kjeruber av gull bredte vingene over nådestolen og dekket til 
Guds tilstedeværelse. (At de ser ned på nådestolen viser at englene er veldig interesserte i 
frelsesplanen og hvordan Gud skal frelse menneskene, løse problemet med synd og svare på 
anklagene fra Satan (Esek 28:15-18).) 
 

Den daglige offertjenesten: (renser mennesker) 

3Mos 4:27-31; 6:19,23; (3Mos 4, prest, menigheten, ledere; 3Mos 5:1-13, vanlige personer)  
– Synd- og skyldoffer. Når noen syndet måtte de bringe et offer. De måtte legge hendene og 
vekten sin på dyret og selv ta livet av dyret. Presten anvendte så blodet på alteret og i 
helligdommen eller spiste litt av kjøttet; resten ble brent. (Synden ble dermed overført fra 
synderen til dyret til blodet/kjøttet og til presten som overførte synden til helligdommen. Denne 
overføringen og tilgivelsen var tilgjengelig hver dag hele året.)  
2Mos 29:38-42; (3Mos 1; 2Krøn 29:27-31) – Daglig morgen- og aftenbrennoffer. Hver morgen 
og kveld skulle det alltid ofres et lam sammen med mel, olje og vin på vegne av hele folket. Dette 
var et tegn på folkets overgivelse til Gud og representerte Jesu perfekte liv i full overgivelse.  
(Andre ofringer som vanlig brennoffer, grøde- og fredsoffer kunne også ofres daglig, 3Mos 1-3.) 
 

Den årlige offertjenesten: (renser helligdommen) 

3Mos 16:2-22; (3Mos 23:27-32)  
– Den store forsoningsdagen/Yom Kippur. 
Bare på denne dagen gikk ypperstepresten 
inn i Det aller helligste. Nå skulle 
helligdommen renses fra all synd som i løpet 
av et år hadde blitt overført til den. Først 
måtte presten selv renses (man må være fri 
for synd før man kan sone for folkets synd 
slik Jesus var syndfri da han døde for oss). To 
geitebukker, den ene (Jesus) ble ofret for 
våre synder, mens den endelige 
konsekvensen av synd blir lagt på ham som 
er ansvarlig (Satan). (Dette var dommens 
dag for Israel; alle fastet, bad og holdt 
sabbat, hvis ikke ble man utryddet fra folket. 
I dommen utslettet Gud for godt synden som var blitt lagt på helligdommen i løpet av året. Det 
var en dom, for kun de oppriktige og omvendte synderne – de som hadde angret sin synd, bekjent 
den og vendt seg bort fra den – fikk synden sin utslettet. Synd som ikke har blitt lagt på 
helligdommen før geiten ble slaktet blir ikke utslettet, men må bæres av individet selv. Dette var 
siste sjanse for hjerteransaking; nå måtte alle legge alle sine synder på Gud og helligdommen og 
la den bli der slik at Gud kunne utslette den. Synd som gjentas må legges på helligdommen på 
nytt.)  
 

2Kor 5:17,18 – Helligdommen forklarer frelsesplanen: Gud ønsker å skille mennesket fra synd. 
Som offerlam tok Jesus først på seg vår synd og straff. Deretter dro han til himmelen for å ta på 
seg presterollen og gjøre tjeneste for oss i det hellige. Gjennom denne tjenesten ønsker han å 
gjenopprette sitt bilde i oss og gi oss kraft til å seire; gjennom helliggjørelsen ønsker Jesus å gi 
oss kraft til ikke å gjenta synd om og om igjen, men la synden vår forbli i helligdommen! 
 
Appell → Helligdommen løftet opp den kommende Messias og lærte Israel hva Jesus skulle 
gjøre for dem og i dem. Jesus oppfyller hver eneste del av helligdommen. Tror du at Jesus er 
ditt offerlam og din prest? Vil du vite når Jesus gikk inn i det aller helligste i himmelen? 
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Synet i Daniel kapittel 8: 
Dan 8:1-4,20 – Synet skjer i Susa i grenseprovinsen Elam (dagens 
Iran). På samme måte som i kapittel 2 og 7 får Daniel et syn som 
gir en oversikt over historien om verdensrikene. Væren med to 
horn representerer PERSERRIKET. (Nord: Lydia, 546 f.Kr.; vest: 
Babylon, 539 f.Kr.; sør: Egypt, 525 f.Kr.) 
Dan 8:5-8,21,22 – Bukken representerer Aleksanders MAKEDONSKE 

RIKE. Det store hornet er kongen Aleksander III den store som 
erobret de greske bystatene og Perserriket. De fire små hornene 
er de fire diadokene, «etterfølgerne», som delte riket mellom 
seg (Kassandros, Ptolemaios I, Lysimakhos og Selevkos I).  
 

Dan 8:9 – Fra «ett av dem» peker tilbake på vindene/himmelretningene i forrige setning (det blir 
tydelig når man ser på kjønnene til «ett», «dem» og «vindene»). Dette lille hornet har to faser. I 
vers 9 driver hornet med en horisontal erobring av det østlige middelhavsområdet: ROMS HEDENSKE 

FASE (IMPERIET) (Sør: Ptolemeiske Egypt (30 f.Kr.); øst: Makedonia (168 f.Kr.), Pergamon (133 f.Kr.), 
Pontus (64 f.Kr.) og Selevkideriket (64 f.Kr.); det fagre land: Judea (63 f.Kr./6 e.Kr.))  
Dan 8:10-12,23-25; (Jes 14:12-14) – Det lille hornet gjør en vertikal erobring mot himmelen og 
Gud. Dette tilsvarer ROMS RELIGIØSE FASE (PAVEDØMMET). Makten hever seg mot himmelens hær 

(forfølgelse av Guds folk) og hærens fyrste (Jesus) og 
tar «det stadige» fra Jesus.  
 

Ordet «offer» er lagt til av oversetterne og kan strykes. 
«Tâmıŷd» (det stadige/daglige) betyr uavbrutt og 
brukes om alt det som har å gjøre med den daglige 
prestetjenesten i helligdommen. Dette symboliserer 
Jesu kontinuerlige tjeneste som vår mellommann (Heb 
8:1f) i den himmelske helligdommen: tilgivelse, 
forbønn, bibelforståelse, Åndens kraft, mm. 
Pavedømmet tok det stadige fra Jesus ved at 
nåden/bønnen/Bibelen ble tilgjengelig kun gjennom 
kirken/helgener/prester. Stedet for helligdommen ble 
omstyrtet/kastet ned ved at man flyttet fokuset fra hva 

Jesus gjør i den himmelske helligdommen til hva en falsk stedfortreder gjør på jorden (1Tess 2:3-9; 
1Tim 2:5). Konflikten er sentral og fremheves i Daniels bok fordi den handler om to forskjellige veier 
til frelse, en ekte og en falsk.  
 

Dan 8:13,14 – SPØRSMÅL: Hvor lang tid skal dette få vare, fra væren i begynnelsen av synet helt 
frem til nedtråkkingen av helligdommen på slutten, før noe skal gjøres med situasjonen? SVAR: 
Etter 2300 aftener og morgener skal helligdommen «nisdaqes» (gjenopprettes/renses/frikjennes). 
Dan 8:15-19,26 – 2300 bokstavelige dager ville ikke nådd frem til endetiden (nåtiden) slik som 
teksten sier, og tidsperioden må derfor tolkes symbolsk. Dag-år-prinsippet (Esek 4:6; 4Mos 14:34 
og bruk av «aftener og morgener» fra skapelsen 1Mos 1) gir oss 2300 år. Når starter denne lange 
perioden? (Siden helligdommen skal renses i endens tid må det være den himmelske helligdommen 
det er snakk om; det jordiske templet ble ødelagt av romerne i 70 e.Kr.)  
Dan 8:27 – Det var noe Daniel ikke forstod. Synet inneholdt en vær, en geitebukk, et lite horn og 
en 2300-dagersperiode. De tre første ble forklart for Daniel. 2300-årsperioden ble ikke forklart, det 
var denne delen han ikke forstod. (I kapittel 8 og 9 er to forskjellige ord oversatt til «synet»: 
«mar'eh» og «châzôn». Châzôn (v. 8:1,2,13,15,26b; 9:21) betyr et vanlig syn. Mar'eh (8:16,26a; 
9:23) betyr å se en ting/person kommet til syne – samtalen mellom de to hellige angående tiden.)  
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Dan 9:20-24 – Flere år senere kommer engelen for å lære Daniel å forstå. Gi akt på «mar'eh» fra 
kapittel 8 – delen som han ikke hadde forstått/fått forklart den gangen han hadde synet. De 70 
ukene er «châthak» (kuttet av) fra perioden på 2300 år fra det forrige synet. Spørsmålet i vers 8:13 
var: Hvor lenge skal dette vare før noen begynner å ordne opp? Perioden på 2300 år starter en 
gang i værens/Medo-Persias tid. Perserkongen Artaxerxes I sendte ut befalingen om å gjenreise 
Jerusalem i 457 f.Kr. og de 70 ukene startet da. Hvis de 70 ukene er kuttet av fra de 2300 årene, så 
starter også de 2300 årene i år 457 f.Kr. Da ender de 2300 årene i 1844 e.Kr. 
 

 

Ordet «nisdaq»: 
«Nisdaq», den passive formen av verbet «sâdaq», er et hapax legomenon, så vi har ingen tekster å 
sammenligne med. Roten til «sâdaq» har tre forskjellige, men nært beslektede, 
anvendelser/betydninger i Bibelen. Betydning av «sâdaq» når anvendt i …  

1. … relasjonell kontekst: «gjenopprettelse til sin/sitt rettmessige plass/forhold til hverandre 
(forsoning/frelse)» (Jes 45:8; 46:12,13; 51:5; 62:1,2; Dan 9:24; 12:3) 

2. … kultisk/rituell kontekst: «renselse (renhet/rett ferd)» (Job 4:17; 15:14; 17:9; 25:4; Sal 18:21; 
51:6b) 

3. … rettslig kontekst: «frikjennelse/frifinnelse (dømt som rettferdig/urettferdig)» (Sal 106:3; 
Amos 5:24; 6:12; Jes 43:9; 59:14; Jer 22:15; Sal 97:2; 82:2,3)  

Spørsmålet i v. 13 som adresseres med «nisdaq» i v. 14 er tredelt: Hvor lang tid gjelder synet om …  

1. «Det daglige/stadige» som ble tatt fra hærens fyrste/Jesus 
og erstattet av det lille hornet/Den katolske kirke med en 
jordisk mellommann og en falsk måte å bli frelst på. 

2. «Den ødeleggende synd» som både er det lille horns/de 
ondes synd sett i lys av konteksten (vers 10-12) og Guds 
folks synd sett i lys av helligdomsreferansene (se rubrikk).  

3. «At helligdom og hær trampes ned». Når Guds hær 
forfølges og Guds helligdom tråkkes ned av en fremmed 
makt blir ikke bare folket, men også folkets Gud og 
gudsdyrkelse krenket og anklaget (Esek 36:20-27). 

Løsningen i vers 14 til alle disse tre problemene er at helligdommen skal «nisdaqes». Vi finner et svar 
på hvert av de tre problemene i de tre betydningene av roten til «sâdaq»: 

1. Den bortgjemte sannheten om «det daglige», Jesu prestetjeneste for oss, må gjenopprettes til 
sin rettmessige plass, slik at mennesker får et ekte og personlig forhold til Jesus og Guds nåde. 

2. Den ødeleggende synd skal renses og fjernes; en undersøkende dom skal avgjøre hvem som får 
sine synder tilgitt: Guds sanne folks synd som ved tro har blitt overført til den himmelske 
helligdommen renses og utslettes og det lille horn og de onde dømmes etter sine gjerninger. 

3. Gud, Hans helligdom og Hans folk som har blitt krenket må frikjennes i dommen. 
 

Appell → Apg 17:31; 24:25; Åp 14:6,7 – Timen for Guds dom er kommet. I 1844 gikk Jesus fra det 
hellige til det aller helligste i helligdommen i himmelen for å starte en undersøkende dom slik at 
han til slutt kan rense helligdommen for synd. Vi lever i den siste tid mens dommen pågår i 
himmelen. Vil du vite hva den pågående dommen betyr for livet ditt her og nå? 

Referanser til Israels synd: 
 4+4 horn (alterene, 2Mos 

27:2; 30:20) 

 Rene offerdyr (vær og bukk, 
3Mos 1:10) 

 «Aftener og morgener», 

(solen styrte tiden for 

ofringene, 2Mos 29:38-42) 

 Ordet «helligdommen» 

 Ordet «tamid»/det daglige 

mailto:anders.wiik@gmail.com


17 – Den undersøkende dom 
 

«Den undersøkende dom» © Anders René Wiik anders.wiik@gmail.com             sist redigert: 19.04.2015 

Si
d

e1
 

 
Matt 22:1-14 – Før Jesus kommer igjen vil Gud undersøke 
hvem av de som kaller seg kristne som virkelig er det. 
3Mos 16:29-34 – Renselsen av helligdommen på jorden som 
foregikk på den store forsoningsdagen representerer denne 
«undersøkende dommen». Nå skulle Gud utslette all synd som i 
løpet av ett år var overført til helligdommen av angrende 
syndere.  
Sal 139:1-4; (Matt 10:30) – Dommen er ikke for Guds skyld 
(Han vet alt!), men for resten av universet – for vitnene i 
rettssalen. 
Dan 7:9,10,13,14; (Åp 14:7) – Denne dommen begynte da Jesus gikk inn i det aller helligste i 1844 
e.Kr. Dommen ender med at Jesus mottar riket. (Dommen i Dan 7:9-14 er en parallell til renselsen 
av helligdommen i Dan 8:13,14; begge forteller om samme hendelse, men med forskjellige ord.) 
 

Daniel 2 Daniel 7 Daniel 8 Tidspunkt 
DET NYBABYLONSKE RIKET 
(gull) 

DET NYBABYLONSKE RIKET (løve, ørnevinger) – 609 f.Kr. – 539 
f.Kr. 

PERSERRIKET (sølv) PERSERRIKET (bjørn løftet på ene siden, 3 
ribbein i munnen) 

PERSERRIKET (vær; 2 horn, ett lengre 
enn det andre) 

539 f.Kr. – 330 
f.Kr. 

DET MAKEDONSKE RIKET 
(kobber) 

DET MAKEDONSKE RIKET/MAKEDONSKE 

KONGERIKER (leopard, 4 hoder, 4 vinger) 
DET MAKEDONSKE RIKET/MAKEDONSKE 

KONGERIKER (geitebukk, 1 horn, 4 nye) 
330 f.Kr. – 30 f.Kr. 

ROMERRIKET (jern) ROMERRIKET (fryktelig dyr) HEDENSKE ROM (det lille hornets 
horisontale bevegelse) 

30. f.Kr. – 476 
e.Kr. 

ROMERRIKET, DELT (jern 
og leire) 

EUROPA/PAVEMAKTEN (10 horn, 1 lite 
horn) 

PAVELIGE ROM (det lille hornets 
vertikale bevegelse) 

538 e.Kr. – 1798 
e.Kr. 

– DOM I HIMMELEN RENSELSE/RETTFERDIGGJØRELSE AV 

HELLIGDOMMEN I HIMMELEN 
1844 e.Kr. – 

JESUS ANNET KOMME 
(stein) 

JESU ANNET KOMME – Snart 

 
 

Åp 20:12 – Alle gjerningene våre, både gode og onde, er skrevet ned i bøker i himmelen og vil 
danne grunnlaget for dommen; de vil avgjøre hvem som er sanne og oppriktige troende. 
 

Dommen pågår i himmelen nå; hva betyr det for hverdagen min?  
3Mos 23:26-32; 16:30 – Løsningen finnes i fem oppgaver som hvilte på alle denne dagen. De som 
fulgte disse anvisningene fikk sine synder utslettet i dommen.  

1. Hellig sammenkomst. Slik som de samlet seg ved den jordiske helligdommen er vi kalt til å 
samles om og fokusere på hva Jesus gjør i himmelen nå og sørge for at vi forstår budskapet 
fra helligdommen og betydningen det har for livene våre. (Dette gjør du nå!) 

2. Identifisere seg med frembringelsen av ildofferet. 2Kor 5:21 – Vi må fokusere på KRISTUS 

VÅR RETTFERDIGHET! En hårfin balanse mellom tro og gjerninger: 
Ef 2:8-10 – Vi er frelst ved tro; det er Guds gave, helt gratis! 
Matt 7:21; (Heb 10:26,27) – Men ikke alle som sier de er kristne er det, ikke alle har 
tatt imot gaven. 
2Kor 5:10 – Våre gjerninger vil vise hva som bor i hjertene våre. (Tar man imot 
nådens tilgivelse vil Jesus forandre hjertene våre og gjerningene vil demonstrere 
denne forandringen. Men det er ikke gjerningene som frelser! Kun ved å stole på at 
ildofferet er det eneste som kan frelse deg blir syndene dine utslettet.) 

3. Holde sabbatshvile. Heb 4:9,10 – Sann sabbatsholdning er å hvile i tro på at Jesu gjerninger 
frelser, ikke dine egne. 
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Jes 58:12,13 – Under dommen vil det finne sted en gjenoppbygging av ruiner inkl. 
en sabbatsreform der Guds folk gjenoppretter den opprinnelige sabbaten. (Kapittel 
58 er i en kontekst av den store forsoningsdag sett i lys av oppbygningen av Jesaja.) 

4. Faste og ydmyke seg. Sal 51:3-12 – Det er nødvendig med bønn, hjerteransakelse, anger 
på synd og oppriktig omvendelse fra all synd Gud gjør oss bevisst på. (Synd vi klamrer oss 
fast til kan ikke bli båret av Jesus og utslettet i dommen.) 

Esek 18:30-32 – Vi kalles til å forstå syndens grusomhet og at enhver synd som blir 
oppelsket og holdt ved like vil støte oss lengre bort fra Gud og til slutt nøytralisere 
evangeliets kraft i livene våre. 
Jes 58:6-10 – Faste handler ikke om å pine oss selv for å oppnå gunst hos Gud. Det 
handler om å leve et liv i tjeneste og kjærlighet til våre neste – å leve for å lindre 
andres nød og dekke deres behov. 

5. La deg rense. Esek 36:25-27; (Tit 2:11-14; 2Pet 1:3,4; 2Kor 5:17,18; Ef 4:22-24; Kol 1:26,27) 
– Når vi søker Jesus og forstår arbeidet han gjør for oss, tar imot offeret, hviler i hans 
gjerninger og angrer syndene våre, ber Jesus oss om å la ham rense oss – å gi oss et nytt 
hjerte, hjelpe oss å seire over synd og gjøre oss i stand til å holde loven. (Å holde loven er 
som vi har sett på tidligere å leve et liv i uselvisk 
kjærlighet til Gud og medmennesker, Joh 15:9-13.) 

Esek 36:20-23,32 – Gud renser oss ikke fra synd 
bare for vår del. I dommen som akkurat nå 
foregår i himmelen må Gud også sørge for at 
Hans egen karakter blir frikjent fra alle anklagene 
fra Satan. (I dommen er ikke bare vi, men også 
Gud på tiltalebenken!) 
2Mos 37:7-9; Ef 3:10,11; (1Pet 1:12) – Englene og 
de andre skapningene i universet er interesserte i 
hva som skjer i det aller helligste nettopp fordi 
det er her Gud vil vise hvordan Han frelser fra 
synd og hvordan Han svarer på alle anklagene. 
(Både gjennom Jesu liv og død og gjennom menigheten vil Gud svare på anklagene.) 
Åp 14:1-5,15; (Jer 31:31-34) – Gud svarer med en hel generasjon (144 000) som 
demonstrerer den ytterste virkningen av evangeliet: En fullendelse av den nye pakt 
– en gruppe mennesker som fullkomment gjenspeiler Kristi karakter som 
kjennetegnes ved fullkommen kjærlighet! (Dette vil finne sted rett før Jesus kommer 
igjen som et siste klimaks og bevis mot Satan på at Gud snakker sant og at syndere 
kan holde loven når Gud gir dem styrke. Når høsten er fullmoden kommer Jesus!) 

1Joh 4:17; 2:1 – På grunn av Jesus kan vi være frimodige på dommens dag, for selv om vi synder så 
har vi en talsmann!  
(Man må ikke være perfekt for å bli stående i dommen. Om vi synder så er det nåde å få! Det 
avgjørende er om vi reiser oss opp igjen og fortsetter kampen i Guds kraft mens vi stoler på at 
Kristi rettferdighet alene frelser oss! Hvis vi på denne måten fortsetter å følge Jesus frem til han 
kommer igjen, vil vi også få oppleve det spesielle renselsesverket som skal skje ved slutten.) 
 
Appell → Ved slutten av historien er det to typer mennesker: De som sier «la din vilje skje» og til 
dem Gud sier «la din vilje skje». Budskapet om den undersøkende dom er så viktig i dag fordi 
det er en siste advarsel samtidig som det er et tilbud.  Ønsker du å ta imot nådens tilgivelse, 
overgi din vilje og be om himmelens kraft slik at Jesus kan rense deg og gjøre at du gjenspeiler 
hans karakter for mennesker og engler? Ønsker du å være klar til at Jesus kommer tilbake? 
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Helligdomstjenesten – et viktig tema: 
 
«Guds folk bør ha en klar forståelse av helligdommen og den undersøkende dom. Alle 
trenger personlig kjennskap til den tjenesten vår store øversteprest utfører. Ellers kan de 
ikke øve den tro som er nødvendig I denne tiden, eller fylle den plassen Gud har bestemt 
for dem.» – Ellen G. White, «The Great Controversy», side 488 

 

Hellig sammenkomst: 
 

«Guds folk må nå ha øynene fiksert på den himmelske helligdommen hvor vår store 
yppersteprests siste tjeneste for domsarbeidet foregår, hvor han går i forbønn for sitt folk.» 
– Ellen G. White, «Review and Herald», 27. november 1883  
 
«Rett forståelse av virksomheten i den himmelske helligdommen er fundamentet for vår 
tro.» – Ellen G. White, brev 208, 1906 
 

Identifisere seg med frembringelsen av ildofferet:  
 

«Enden er nær! Vi har ikke et øyeblikk å miste! Lys vil skinne frem fra Guds folk i klare, 
skarpe stråler og bringe Jesus for kirkene og for verden […] Én interesse vil ta overhånd, ett 
tema vil oppsluke alle andre – Kristus vår rettferdighet.» – Ellen G. White, «Review and 
Herald», 23. desember 1890 
 
«Vi skal ikke bekymre oss over hva Kristus og Gud tenker om oss, men hva Gud tenker om 
Kristus, vår stedfortreder. Dere er godtatt i Den høyt elskede.» – Ellen G. White, «Selected 
Messages», bok 2, side 34 
 

Faste og ydmyke seg: 
 

«Hva er rettferdiggjørelse ved tro? Det er Guds arbeid i å legge menneskets herlighet i 
støvet og gjøre for mennesket det som ikke er i hans makt å gjøre for seg selv.»  
– Ellen G. White, brev 73, 1896  
 
«Bare et eneste uriktig karaktertrekk, et eneste syndig ønske som stadig blir holdt ved like, 
vil til sist oppheve evangeliets kraft.» 
– Ellen G. White, «Veien til Kristus», side 33 

 

La seg rense: 
 

«Ved hvert stadium i utviklingen kan våre liv være perfekte; men hvis Guds hensikt for oss 
blir oppfylt vil det være stadig fremgang. Helliggjørelse er et arbeid for en livstid.» – Ellen 
G. White, «Christ’s Object Lessons», side 65 
 

Gud skal frifinnes: 
 

«Kristus venter med lengsel etter å se at bildet av ham selv kommer til syne i hans 
menighet. Når Kristi karakter gjenspeiles fullkomment i hans folk, vil han komme og kreve 
dem som sine egne.» – Ellen G. White, ibidem, side 69 
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 «I den forbilledlige tjenesten da presten gikk inn i Det aller helligste, måtte hele Israel 
samle seg omkring helligdommen og i stort alvor ydmyke seg for Gud, slik at de kunne ta 
imot tilgivelsen for sine synder og ikke bli fjernet fra menigheten. Hvor viktigere er det ikke 
at vi nå, under den egentlige store forsoningsdagen, forstår det verk som vår øversteprest 
utfører og kjenner pliktene som hviler på oss.» – Ellen G. White, «The Great Controversy», 
side 430 og 431 
 
«De som lever på jorden når Kristus avslutter sin tjeneste som mellommann i 
helligdommen i himmelen, må stå for den hellige Guds ansikt uten en mellommann. Deres 
kapper må være uten flekker, deres karakterer må være renset for synd ved blodet som ble 
stenket. Gjennom Guds nåde og deres egne alvorlige anstrengelser må de være 
seiervinnere i kampen mot det onde. Mens den undersøkende dom finner sted i himmelen, 
mens syndene til angrende syndere blir fjernet fra helligdommen, skal det finne sted et 
spesielt renselsesverk blant Guds folk på jorden hvor de legger bort sin synd.» – Ellen G. 
White, ibidem, side 425  
 
«Noen forkaster tanken om en fullkommen karakter fordi de mener den opphever 
evangeliet, mens andre opphever evangeliet fordi de tror at en fullkommen karakter kan 
frelse dem. Begge tar feil. Det er Herren Jesus som vil gjøre karakteren til den siste 
generasjonen fullkommen i et mektig og herlig klimaks av den store strid som vil vise for 
hele universet det Gud har sagt hele tiden: Det er mulig å holde Hans lov. Likevel blir den 
siste generasjonen rettferdiggjort bare på grunnlag av det som Jesus utrettet for dem på 
Golgata, utenfor dem selv, to tusen år tidligere. Alt annet er frelse ved gjerninger. Den 
undersøkende dommen opphever så lang fra korset, den bringer det til sitt endelige 
klimaks.» – Clifford Goldstein, «Den vanskelige balansen», side 114  

 
 

Den store skuffelsen i 1844: 
Det var en stor vekkelse i kristne miljøer på 1800-tallet. En gruppe kristne i USA med William Miller 
i spissen, studerte nøye profetiene om renselsen av helligdommen i Daniel 8 og Jesu annet 
komme. De trodde at helligdommen var et symbol på jorden. Hvis helligdommen skulle renses i 
1844 ville det bety at Gud skulle komme igjen da og rense jorden og skape en ny himmel og jord. 
Derfor ventet millerittene på den store dagen, 22. oktober i 1844, da de trodde Jesus skulle 
komme. De forkynte budskapet til alle og formante mennesker om å forberede seg på at Jesus 
skulle komme igjen da. Men Jesus kom ikke i 1844 og de ble meget skuffet. Mange ga opp og gikk 
tilbake til sine vanlige liv. Men det var noen mennesker som fortsatte å studere. De var ganske 
sikre på at noe skjedde i 1844 – datoen stod jo naglet fast i Daniels bok! De fant ut at de slettes 
ikke hadde tatt feil av datoen, men hva som skulle skje på 
den datoen. De fortsatte å studere og fant ut at det er en 
helligdom i himmelen også; den jordiske var kun et symbol 
på den himmelske, ekte helligdommen. Ved nøye studier 
fant de ut at den årlige renselsen av helligdommen på 
jorden var et symbol på den virkelige renselsen av den 
himmelske helligdommen som finner sted i tiden før Jesus 
kommer igjen. De oppdaget at det var en renselse og en 
dom som hadde startet i himmelen i 1844 – siste fase av 
helligdomstjenesten. Gruppen fortsatte å vokse og ble til en 
ny bevegelse som i 1863 tok navnet Syvendedags 
Adventistkirken. 
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Menigheten og profetiens gave: 
Amos 3:7; (Hos 12:11) – Gud har valgt å 
kommunisere med menneskene gjennom profeter. 
Ofte åpenbarer de ting som skal skje i fremtiden. 
2Pet 1:21 – Profetordet er ikke laget av mennesker. 
Tankene og konseptene har sin opprinnelse hos 
Gud og blir skrevet ned med profetenes egne ord, 
på grunnlag av profetens egne forutsetninger, 
kulturelle bakgrunn og personlighet (med unntak av 
tilfeller der Gud dikterer en beskjed). 
Ef 4:11-14 – Den profetiske gaven skal hjelpe menigheten til modenhet og enhet i tro. Gaven er 
gitt for at menigheten skal oppbygges (vers 12) og for at vi ikke skal tro på falsk lære (vers 14). 
Hvor lenge skulle gavene være i menigheten? 
1Kor 1:4-7; 12:10,11 – Alle nådegavene, inkludert den profetiske, skal være i menigheten helt til 
Jesus kommer tilbake. 
Åp 12:17; 19:10; 22:9; (1:1,2) – Guds folk i den siste tiden (den siste rest/levningen) kjennetegnes 
ved å ha Jesu vitnesbyrd. Jesu vitnesbyrd er profetiens ånd/den profetiske gave. (Derfor kan vi 
forvente å se den profetiske gave til stede i menigheten også i moderne tid ved moderne profeter 
som har syner og får direkte budskap fra Gud.)  
Matt 24:24 – Jesus advarer oss mot falske profeter. Det betyr at det vil komme sanne profeter, 
ellers kunne Jesus bare sagt at vi skulle holde oss unna alle som påstod å være profeter.  
 

Fire eksempler på «profetisk smørbrød»: 

1. 1Mos 15:13,14 – Gud gir Abram en profeti om fremtiden: Hans ætt skal komme i 
fangenskap i et fremmed land i 400 år, men så skal de utfris. Abram fikk et budskap om 
begynnelsen og slutten av denne tidsprofetien. 
2Mos 3:7-10 – Moses ble kalt av Gud til å føre folket ut av fangenskapet i Egypt. Ved 
slutten av tidsprofetien reiser Gud opp en ny profet, Moses, med et budskap og en misjon 
som bekrefter Abrams profeti. 
 

Abram         400 år i Egypt      Moses 

 
2. Jer 29:10; (25:8-14) – Det babylonske riket skal få regjere i 70 år. (Gud arbeider etter 

samme mønster: Han gir en tidsprofeti gjennom en profet og kaller en ny profet ved slutten 
av perioden. Den nye profeten bekrefter profetien og forkynner et lignende budskap.) 
Dan 9:1-3 – Her er sammenhengen så tydelig at vi til og med kan lese at Daniel leser i 
Jeremias bokruller om den profetien som holder på å bli oppfylt. Det babylonske riket 
skulle få ha herredømme i 70 år, så skulle Gud dømme dem og føre judeerne tilbake. 
 

Jeremia     Babylon får 70 år                       Daniel 

 
3. Dan 9:25 – Budskapet er at Messias skal komme ved slutten av de 70 uker/490 år. Hvilken 

profet ble kalt og reist opp ved slutten av denne tidsprofetien? 
Mark 1:1-4,14,15 – Johannes’ misjon og budskap hadde alt å gjøre med Daniels profeti, 
akkurat som vi kunne forvente. Han påminnet folket om budskapet om Messias og 
forberedte dem på at Den salvede snart skulle stå frem. 
 

Daniel       70 uker/490 år til Messias kommer       Johannes døperen 
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4. Dan 8:14 – Her har vi en ny, lang tidsprofeti. Hvor lang tid skulle det gå før Gud skulle gjøre 
noe med synden, det lille horn og det daglige, osv.? 2300 år. I 1844 startet renselsen av 
den himmelske helligdommen og den undersøkende dommen. Hvis Gud skal være 
konsekvent med sitt eget mønster, hva bør vi se etter ved slutten av tidsperioden? 
Etter «den store skuffelsen» i 1844 fikk unge 
Ellen Gould White syner fra Gud. Hennes 
syner kom ikke med ny og ukjent informasjon 
om Bibelen. De bekreftet det menighetene 
allerede hadde studert seg frem til samtidig 
som de ledet menigheten til å finne og forstå 
Guds vilje. At man får slike syner betyr ikke 
uten videre at man er en sann profet. Men 
når vi studerer Bibelen så kan vi ikke unngå å 
legge merke til at det er et mønster: Bibelen 
antyder at det bør stå frem en sann profet i 
tiden rundt 1844.  
 

Daniel   2300 år til renselsen av helligdommen       Ellen G. White 

 

Bibelske kjennetegn på profeter: 

1. 4Mos 12:6-8 – Gud gir profetene drømmer og syner eller taler direkte med dem. 
2. Jes 8:19,20 – Det en profet sier må samsvare med det tidligere profeter har sagt. 
3. 5Mos 13:1-5 – En sann profet vil ikke lede Guds folk bort fra «de ti bud» eller andre bud 

Gud har gitt. 
4. 5Mos 18:20-22; (Jer 28:9) – Det en profet sier skal skje må gå i oppfyllelse. (Med mindre 

profetien er gitt på betingelse, Jer 18:7-10. Profetien til Jonas var sann, men gikk ikke i 
oppfyllelse fordi folket omvendte seg, Jon 3:4.) 

5. 1Joh 4:1-3; 1Tim 3:16; (Joh 1:14) – En sann profet må erkjenne Jesus som Gud kommet i 
menneskeskikkelse; Jesus var ikke en profet eller en stor lærer, men Gud selv. Jesus må 
være det sentrale fokus i en profets budskap. 

6. Matt 7:15-20 – Vi kan se på fruktene til en profet og kjenne om profeten er sann. 
7. Dom 4:4; Luk 2:36 – Kvinner kalles også til å være profeter og ledere for menigheten. 
8. 1Krøn 29:29; (Jos 10:13; 2Sam 1:18; 2Krøn 9:29; 12:15; 1Sam 10:25; Matt 2:23; 1Kor 5:9; Ef 

3:3; Kol 4:16; Jud 1:14) – En tekst må ikke være i Bibelen for å være inspirert. 

 

Appell → 1Tess 5:20,21; 2Krøn 20:20 – Dette er ikke et 
forslag, det er en befaling. Paulus vet at det vil 
komme flere sanne profeter, derfor ber han oss 
teste alle slik at vi kan ta imot budskapet fra Gud 
når det kommer; vi må ikke forkaste profetene 
slik jødene gjorde. Gud er alltid presis når Han 
gir en tidsprofeti. Det er Han også når Han 
kaller Ellen G. White til profet ved slutten av 
den store profetien om renselse og dom. Er 
du villig til å undersøke Ellen G. White og se 
om ikke hun er en profet fra Gud? Hvis hun har 
et budskap fra Gud til vår tid vil vi vel ikke gå glipp av det? 
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Ellen Gould White (1827-1915) 

Kort sagt var hun en kvinne med en bemerkelsesverdig åndelig gave. Ellen White levde 

mesteparten av livet sitt på 1800-tallet og viet livet til tjeneste for Gud og hans menighet. På tross 

av at hennes skriftlige verk er over 100 år gamle fortsetter de å ha enorm innvirkning på millioner 

av mennesker verden rundt; hun er historiens mest oversatte amerikanske forfatter og den mest 

oversatte kvinnelige forfatteren i verden.  I løpet av sin livstid skrev hun 40 bøker og mer enn 5000 

artikler i diverse tidsskrifter. («Veien til Kristus» har blitt trykt opp i mer enn 140 språk.) I dag 

finnes det i tillegg over 100 forskjellige sammenfatninger av hennes 100 000 sider med 

manuskripter. Alt dette er oppsiktsvekkende med tanke på at hun som niåring ble alvorlig skadet i 

en ulykke og måtte avslutte sin skolegang for godt. 

  

Hun skrev innenfor mange forskjellige emner: religion, 

utdanning, sosiale forhold, evangelisme, bibelske 

profetier, forlagsvirksomhet, ledelse, helse og livsstil, 

mm. Ellen White fremviste enestående innsikt og 

forståelse om saker som var langt forut for hennes tid. 

Vitenskapen har vært med på å bekrefte mye av 

budskapet hennes innenfor helse og livsstil, men det har 

i flere tilfeller tatt mange år for vitenskapen å komme 

frem til samme konklusjon som hennes mer 

banebrytende uttalelser. 

  

Mye av det hun skrev i sine bøker og brev bygget hun på informasjon som hun fikk gjennom sine 

syner og drømmer og ganger da Gud ledet henne i hennes egne studier og valg av kilder. Hun 

hadde til sammen rundt 2000 syner som varte i alt fra ett minutt til fire timer. Mange av hennes 

syner fikk hun mens hun var sammen med andre. De observerte at hun noen ganger ikke pustet 

under synet. Andre ganger utviste hun overmenneskelig styrke idet hun gikk frem og tilbake i salen 

og ingen kunne stoppe henne eller når hun stod stille og ingen kunne bevege henne. Leger 

undersøkte henne mens hun mottok syner og vitnet om at de ikke kunne forklare de overnaturlige 

fenomenene omkring hennes syner. Syvendedags Adventister tror at Ellen White var mer enn en 

begavet skribent, de tror at hun var utnevnt av Gud til å være en spesiell budbringer i vår tid for å 

dra verdens oppmerksomhet tilbake til Skriften og forberede verden på Jesu annet komme. Vi tror 

derfor at hun er inspirert av Gud på samme måte som Bibelens profeter, men hennes skrifter er 

ikke en erstatning eller et tillegg til Bibelen. Hennes oppgave er å lede mennesker tilbake til 

Bibelen, forstå den bedre, gi personlig veiledning og irettesettelse til enkeltmennesker og 

organisasjoner og åpenbare Guds vilje for oss og menigheten i verden i dag.  
  

Ellen G. White opphøyet Bibelen: 

«Herren ønsker at dere skal studere Biblene deres. Han har ikke gitt noe ytterligere lys for å 

ta plassen til Hans ord. Dette lys [Ellen G. Whites skrifter] er ment for å føre forvirrede sinn 

til Hans ord som, om det blir spist og fordøyd, er som sjelens livsblod.»  

– Ellen G. White, brev 130, 1901 
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Ellen G. White opphøyet Jesus: 

«Opphøy Jesus du som underviser folket, løft ham opp i forkynnelse, i sang og i bønn. La 

alle dine krefter være rettet mot å lede forvirrede, fortumlete og tapte sjeler mot ʻGuds 

lam’. Løft ham opp, den oppstandne Frelseren, og si til alle som hører: Kom til ham som 

ʻelsket oss og gav seg selv for oss’ [Ef 5:2]. La frelsens vitenskap være byrden i hver preken, 

temaet i hver sang. La det strømme frem i hver bønn. Ikke ta med noe i din forkynnelse 

som et tillegg til Kristus, Guds visdom og kraft. Hold frem livets ord og presenter Jesus som 

den angrendes håp og hver troendes tilfluktssted. Åpenbar fredens vei for den engstelige 

og fortvilede og vis frem Frelserens nåde og fullstendighet.»  

– Ellen G. White, «Gospel Workers», side 160 

  

Ellen G. White sa radikale ting som vitenskapen ikke godtok og bekreftet før langt 

senere: 

«I denne tidsalderen er bruken av tobakk nesten blitt alminnelig. Kvinner og barn lider av å 

måtte puste inn atmosfæren som har blitt forurenset av pipen, sigaren og 

tobakkforbrukerens motbydelige ånde. De som lever i denne atmosfæren vil alltid være 

skrantende, og den røykende legen skriver stadig ut en eller annen medisin for å kurere 

lidelser som best ville vært avhjulpet ved å kaste vekk tobakken.»  

– Ellen G. White, «Testimonies for the Church», volum 5, vitnesbyrd 31, 1885, side 440 

  

Ellen G. White bar god frukt i livet sitt (skrevet i lokalavisen ved hennes død): 

«Fru Whites liv er et eksempel som alle med fordel kunne etterligne. Selv om hun hadde en 

begrenset utdannelse og en svak helse mesteparten av sitt liv vaklet hun aldri. Men i 72 år 

førte hun med seg og forkynte budskapet om Jesus Kristus slik hun forstod det ut til de 

fjerneste hjørnene av kloden. Hun var en 

beskjeden og from disippel av Kristus og var alltid 

opptatt av å gjøre godt. Hennes verker har blitt 

publisert i bøker, aviser og tidsskrifter, og det har 

kommet skrifter om mange religiøse emner fra 

hennes produktive penn. Hun var aktet av alle 

medlemmene av Syvendedags Adventistkirken og 

æret og respektert av alle som verdsetter edel 

kvinnelighet viet til uselvisk arbeid for å løfte opp 

og bedre menneskeheten. Hennes død setter strek 

for enda en kjent leder for religiøs tanke og en hvis 

nesten nitti år rant over av gode gjerninger, 

vennlige ord og helhjertede bønner for hele 

menneskeheten. Denne gode samaritan vil visselig 

bli høyt savnet. Hennes belønning vil være i 

samsvar med alt det gode hun har gjort.» – fra 

avisen «Star», Saint Helena, California, 23. juli, 1915  
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Et problem og løsningen på problemet: 
1Kor 14:33 – Det er forvirrende at det er så mange forskjellige menigheter og trossamfunn 
når vi alle har samme Gud. Gud ønsket det aldri sånn. Han er ikke kilden til forvirring, Han er 

ordens Gud. Hvem har skylden?  
Joh 10:11,12 – Ulven kommer og sprer Guds sauer. 
Når man er spredt er man svakere. Har Gud en 
løsning? 
Joh 10:16 – Gud har én flokk som er Hans flokk. Men 
Han har mange andre sauer som ikke er i flokken, 
men som like fullt er Hans sauer. Han ønsker å kalle 
dem tilbake og samle alle sauene sine i én flokk ved å 
bruke stemmen sin. 
2Tim 3:16 – Vi kan høre Guds stemme og ord ved å 
lese Bibelen. Gud vil bruke Skriften til å samle sine 

barn. Derfor kan vi ved å bruke Bibelen finne kjennetegn slik at vi kan identifisere Guds 
sanne menighet. 
  

Syv kjennetegn på Guds flokk:  

1. 1Tim 3:15 – Guds menighet er sannhetens støtte og 
grunnvoll. Hvis en menighet underviser om noe som 
er imot Bibelens sannheter som helvete, de dødes 
tilstand, sabbaten, etc., er den da sannhetens støtte 
og grunnvoll? Guds sanne menighet må undervise 
sannheten. 

2. Åp 12:1 – Det tales om en kvinne som er kledd i 
solen og har månen under føttene og en krone med 
tolv stjerner.  
Ef 5:23-33; (Jer 6:2; 2Kor 11:2) – En kvinne i profetien symboliserer en 
menighet/Guds folk. Denne kvinnen er kledd i solen (solen = Gud/Jesus, Sal 84:12; 
Mal 4:2; Luk 1:78), altså representerer kvinnen i Åpenbaringen kapittel 12 en sann og 
ren menighet. 
Åp 12:2-6,13-16 – Kvinnen (Guds menighet, jødene) skal føde et guttebarn. Dragen 
(Satan) ønsker å drepe barnet (Herodes prøvde å drepe Jesus). Barnet ble rykket opp 
til himmelen. I tiden etter at Jesus dro til himmelen skal kvinnen (Guds folk etter 34 
e.Kr. er ikke lenger jødene, men alle som tror på Jesus – de kristne) bli forfulgt og 
flykte ut i ødemarken for å være der i 3,5 tider/1260 år. Det er tiden (538 e.Kr. – 1798 
e.Kr.) da Antikristus/Pavedømmet har makt i Europa og driver forfølgelse. Hvis Guds 
menighet skal være i ødemarken helt frem til 1798 kan den ikke ha vært organisert i 
det offentlige samfunnet i denne perioden. Guds menighet må ha kommet ut i 
offentligheten/blitt organisert en gang etter 1798.  

3. Åp 12:17; 14:12 – Det som er igjen av kvinnen etter de 1260 år med pavelig 
forfølgelse kalles «resten»/«levningen». Levningen representerer mennesker som har 
stått Pavedømmet og dets vranglære imot. Et kjennetegn på Guds siste rest etter 
1798 er at de holder «Guds bud», inkludert sabbatsbudet. 
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4. Åp 12:17; Joh 5:39 – Guds siste 
menighet har «Jesu vitnesbyrd». 
Det som vitner om Jesus er 
Skriftene/profetene i det gamle 
testamente. Levningen holder 
fast på alt det som Jesus vitner 
om gjennom sine profeter, i 
både det gamle og det nye 
testamente og videre ut.  
Åp 19:10; 22:9 – Jesu 
vitnesbyrd er «profetiens ånd». 
Guds siste menighet har 
profetiens ånd. Guds siste 
menighet har mennesker med 
profetiens gave og menigheten tar vare på budskapene som kommer gjennom 
profetene, både de i Bibelen og mennesker med profetiens ånd i endetiden. 

5. Åp 14:6 – Ordet «angelos» (engel) betyr budbringer. En budbringer forkynner 
evangeliet for hele jorden og representerer Guds folk som forkynner evangeliet. 
Guds siste menighet er en verdensomspennende organisasjon som har som mål å 
nå ut til hele verden. 

6. Åp 14:7 – Guds siste menighet 
forkynner at dommen er 
kommet; den undersøkende 
dom er i gang nå. Dette 
budskapet skal forkynnes for at 
alle mennesker skal få en siste 
sjanse til å ta imot Jesus og 
forberede seg på at han kommer.  

7. Åp 14:8; 18:2-4 – Guds siste 
menighet forkynner at Babylon 
(kirker som underviser 
«forvirring» og vranglære) har 
falt og at Guds sanne sauer som 
er der i dag må komme ut, for 
disse sauene er også Hans folk.  

Kol 3:15; 1:18 – Vi er alle kalt til det ene legemet, og det legemet er Jesu menighet. 
Joh 10:16 – Jesus ønsker å lede alle sine sauer sammen slik at de kan være én flokk. Denne 
flokken må oppfylle alle disse kjennetegnene på Jesu siste menighet. 

 
Appell → Vi har sett hvordan Satan helt fra starten av den store 
krigen har arbeidet med å forvirre og bedra mennesker. Mens 
Satan forsøker å spre, kaller Jesus mennesker tilbake ved å 
bruke stemmen sin, Bibelen. Vi må finne en menighet her på 
jorda som oppfyller kjennetegnene. Den eneste menigheten 
som oppfyller alle disse er Syvendedags Adventistkirken. Har 
du et ønske om å være en del av Jesu siste menighet? 
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Mark 16:15,16a – Å tro og bli døpt er begge av stor betydning. Dåpen er en viktig handling 
som alle troende må gjøre.  
 

Hvordan skal man bli døpt? 
Ef 4:5 – Det finnes én Herre, én tro og én dåp.  
Matt 3:13-17 – Hvordan ble Jesus døpt? Ved full neddykking. 
(Ordet «baptizo» (dåp) betyr å dyppe helt under.) 
Trengte Jesus å bli døpt? Ja, men ikke av samme grunn som oss 
som blir døpt som et symbol på at vi blir vasket ren for synd. 
Jesus ble døpt som et eksempel for oss å følge (1Pet 2:21). 
(Slik som dåpen var starten på Jesu virksomhet på jorden er 
dåpen starten på vår vandring og liv med Jesus.)  
Joh 3:23 – Bibelsk dåp trenger mye vann. Hvis de bare 
trengte å sprinkle litt vann på hodet hadde det holdt med at 
de fant en brønn eller brukte et vannskinn. 
Apg 8:26-38 – Både Filip og hoffmannen steg ned i vannet og hoffmannen ble døpt; han ble 
helt neddykket i vannet. 

 

Hva betyr dåpen? 
Joh 3:1-8 – For å se Guds rike må man være 
født på ny, det vil si født av vann og av ånd. 
Alle må bli døpt av vann, men først må vi 
være født på ny av Ånden. (Det skjer når vi i 
tro tar imot Jesus og mottar Den hellige 
ånd.) 
Gal 3:26,27 – Når vi blir døpt døpes vi til 
Kristus og vi blir kledd «i Kristus» (kledd i 
hans rettferdighet).  
1Pet 3:21 – Det er ikke noe automatikk i at 

dåpen (der vi dykkes under vann) forandrer 

vår onde natur eller tilgir oss for synd; denne 

ytre handlingen forandrer ikke det indre. 

(Åndsdåpen renser oss for synd og forandrer 

vårt indre. Vanndåpen er en samvittighets 

bekjennelse som erklærer overfor verdenen 

den pakten du har inngått med Gud og den forandringen som har begynt i deg.) 

Rom 6:1-14 – Jesus døde for alle syndene våre. (Å dø for synd betyr å dø den døden som 

synden krever.) Når vi døper oss erkjenner vi at Jesus døde for syndene våre. Når vi dykkes 

ned i vannet dør vi «i Jesus». Det betyr at vi ved å ha blitt døpt faktisk har dødd den døden 

som synden krever! Når vi kommer opp av vannet har vi stått opp med Jesus og loven krever 

ikke lenger at vi må dø. Vårt gamle menneske som var slave av synd er tilintetgjort – vi er ikke 

lenger slaver! (På samme måte som Israelittene ble frelst ut av slaveriet etter å ha vandret 

gjennom vannet i Rødehavet.) Når vi har blitt døpt av vann og ånd er vi kalt til å leve et nytt liv 

til Guds ære.  
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Metoden vi døpes på forteller om betydningen av dåpen: At vi dykkes under symboliserer at 
vi dør i Jesus og våre synder og vårt gamle liv blir vasket bort. Når vi kommer opp av vannet 
igjen har vi stått opp med Jesus til det nye livet.  

 
Tre forhåndsbetingelser for å bli døpt: 

1. Apg 2:41,42 – Før vi blir døpt må vi ha hørt budskapet og blitt undervist i Jesu lære.  
2. Heb 11:6; (Jak 2:14-18) – Man må tro at Gud finnes og at Han har frelst oss. (En sann 

tro vil forandre hjertet og gjøre oss om til mennesker som ønsker å ha Jesus til konge i 
livet og som ønsker å være lik Jesus i de livene vi lever.) 

3. Apg 2:37,38 – Hva skal vi gjøre for å bli frelst? Omvend dere og la dere døpe! Før vi blir 
døpt må vi ha blitt undervist om Jesus, tro på ham og vende livene våre til ham. (Å bli 
født av Ånden er å tro på det Kristus har gjort for oss og motta Ånden slik at den kan 
vende hjertene våre til Gud og Hans vilje.) 

1Kor 12:13 – Man blir døpt inn i et felles legeme (menigheten). 
Matt 28:18-20 – Hensikten med dåpen er å gjøre mennesker til disipler. Det var de som 
holdt fast ved alt det Jesus hadde befalt dem om som Jesus ga autoritet til å døpe 
mennesker. (Når Den hellige ånd kaller oss til å bli døpt må vi lete etter en kirke som 
underviser alt det Jesus har fortalt og befalt oss i Bibelen.)  

Dåpen representerer begynnelsen på vandringen vår. Den er ikke en handling som 
representerer at vi har kommet så og så langt i troslivet; vi trenger ikke å være utlært i 
Bibelen før vi kan ta dette steget. Det er rett og slett en offentlig bekjennelse på at vi har tatt 
imot Jesus og blitt født på ny av Den hellige ånd og at vi ønsker å leve livet ved å følge Jesus. 
Dåpen i seg selv har ikke en magisk egenskap til å tilgi oss for synd slik at man uten vanndåp 
ikke kan motta nåde og bli frelst. Den er vår mulighet til å vitne for mennesker og engler om 
det valget som vi har tatt og forandringen som har skjedd 
og skjer inne i oss.  
 

Appell → Apg 22:16 – Hva venter du på? Bli døpt og få 
vasket bort syndene dine! Du har sett hva Bibelen lærer 
om forskjellige ting slik som sabbaten, de dødes tilstand, 
helligdomstjenesten, profetier og livet med Jesus. Du har 
sett at Jesus lengter etter å frelse deg og komme inn i 
livet ditt. Hva hindrer deg i å ta dåp og vise mennesker 
og engler beslutningen din om å følge Jesus og bli med i 
hans menighet?  
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Åp 14:9-12 – Den tredje engelen kommer med en av de sterkeste advarslene i Bibelen. Hvem 
er dyret og hva er dyrets bilde og merke? 
 

«Det første dyret»:  
Åp 13:1,2; (Dan 7) – Dyret er en blanding av alle dyrene/rikene 
i Daniel 7 og er det samme som «det lille horn». Dyret/riket 
stiger opp av «havet» som symboliserer «alle 
folkeslag/nasjoner» (17:15). Dyret har spottenavn 
(blasphemia) som er «å si at man er Gud» (Joh 10:33). 
Åp 13:3-8 – Vi har tidligere identifisert «dyret» og «det lille 
horn» som Den romersk-katolske kirke. De 42 månedene er de 
1260 årene fra 538 e.Kr. til det dødelige såret i 1798 e.Kr. (Vers 
9 og 10 er midtpunktet i kapittel 13 og hele åpenbaringens 
bok. Det er et løfte om at rettferdighet vil finne sted til slutt 
ved at Pavedømmet selv skal miste makten og et kall til Guds 
folk om å være utholdende og beholde troen.) 
 

«Det andre dyret»: 
Åp 13:11-15 – Et annet dyr stiger opp av jorden. La oss identifisere dette dyret:  

1. Det er et dyr. (Et dyr er et rike, Dan 7:17,23.) 
2. Dyret kommer i forbindelse med oppfyllelsen av vers 10. (Riket kommer i tiden rundt 

det dødelige såret i 1798, da paven ble ført i fangenskap og Pavedømmet opphørte.) 
3. Dyret kommer opp av jorden. (Dyrene i Dan 7 og det første dyret kommer opp av 

havet, det befolket området rundt Middelhavet (17:15). Det andre kommer opp fra 
jorden – det samme avsidesliggende element som reddet «kvinnen» i kapittel 12.) 

4. Dyret har to horn som et lam. (Jesus er lammet (Joh 1:29). Dette riket er styrt av to 
forskjellige kristuslignende verdier/prinsipper.) 

5. Dyret forfører hele jorden. (Det har verdensomspennende innflytelse og makt.) 

Dette riket kan ikke være noe annet enn Amerikas 
forente stater (USA). Dette er en nasjon som er bygd av 
mennesker som kom til et nytt, uutforsket og nokså 
ubefolket land sammenlignet med Europa som slet med 
overbefolkning og forfølgelse. Europeere flyktet hit for 
å slippe unna og starte på nytt/prøve lykken (12:16). 
USA ble erklært selvstendig i uavhengighetserklæringen 
i 1776. Nasjonen er bygget på kristne verdier og 
religionsfrihet og har i dag innflytelse over hele verden.  
Åp 13:11 – Dyrets to lammelignende horn (uten kroner i kontrast med det første dyret, og to 
adskilte horn i kontrast med «det [ene] lille horn») representerer de to kristuslignende 
prinsippene USA styres ved. Disse to fundamentale, amerikanske verdiene kan beskrives som 
protestantisme (en åpen, kristen religionsutøvelse uten en pave/krone og hierarki) og 
republikanisme (en demokratisk valgt regjering uten en konge/krone og monarki). Disse to 
representerer også skillet mellom stat og kirke. Dyret vil tale som en drage. En nasjon taler 
gjennom sine handlinger og sin lovgivning. Hvordan vil USA tale som en drage? 
Åp 13:12-15 – Det andre dyret (USA) bruker makt for å få jorden til å adlyde det første dyret 
(Pavedømmet). Det gjør USA ved å lage et bilde av det første dyret som fikk det dødelige 
såret (pave Pius VI tatt til fange i 1798). (Hvis vi skulle lage et bilde av dyret som fikk det 
dødelige såret, må det gjenskapes en makt som driver på samme måte som middelalderens 
Pavedømme. Bibelen forutsier her at USA vil lage et bilde av Pavedømmet ved at USA forener 
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kirke og stat. Idet USA forener kirke og stat (to horn blir «ett horn»), og lar kirken diktere 
lovgivningen og hva som er moralsk, rett og galt, slik som Pavedømmet/«det lille horn» 
gjorde i middelalderen, har USA opprettet et bilde av Pavedømmet. De som ikke vil 
tilbe/adlyde bildet av dyret (et totalitært USA med forent kirke og stat) vil møte forfølgelse.) 
 
Åp 13:16,17 – USA vil gjøre slik at de som 
adlyder dyret og bildet av dyret vil ha et 
merke på pannen eller høyre hånd som 
viser at de adlyder det første dyret. 
 

 

Hva er dyrets merke? 
2Tess 2:1-4; Joh 17:12 – Uttrykket «fortapelsens sønn» brukes to ganger i Bibelen, én gang 
om Judas Iskariot og én gang om Antikristus. Begge utgir seg for å være sanne Kristi 
etterfølgere. De er ikke åpne motstandere av Jesus, men faller etter hvert fra på veien. 
Antikristus (Pavedømmet) er en tilsynelatende kristen makt og på samme måte vil merket 
være tilsynelatende kristent.  

Åp 14:7,12 – Motstykket til de som tar imot 
dyrets merke er kalt til å tilbe Ham som skapte og 
er de som holder Guds bud og har Jesu tro.  
Åp 7:1-3; (Esek 9:4) – Denne gruppen, Guds 
tjenere og rest, mottar Guds segl i pannen som en 
kontrast til dyrets merke. (Ved å se hva Guds segl 
er kan vi finne ut hva dyrets merke er.)  
5Mos 6:6-8; (11:18; 2Mos 13:9,16) – Guds lov 
skal være et tegn på pannen og på hånden. (Det 
er ikke ment bokstavelig, men det betyr at Guds 
lov skal reflekteres i og oppta våre tanker 
(pannen) og gjerninger (hender), Fil 2:13.) 
2Mos 31:13,16,17; (Esek 20:12,20) – Sabbaten er 
et tegn mellom Gud og Hans folk. (Segl og tegn er 
det samme, Rom 4:11.) 
2Mos 20:8-11 – De som mottar Guds segl tilber 
Ham som skapte jorden slik det siteres fra 

sabbatsbudet (Åp 14:7). Sabbatsbudet er også det eneste budet som inneholder det et segl 
inneholder: navn, tittel og territorium (Herren Gud, skaper, jorden).  
(Ef 4:30; Heb 10:15,16; Jes 8:16) – Et segl kan være to ting: verktøyet som lager merket eller 
selve merket. (Således kan du kalle Ånden for «seglet» samtidig som sabbaten er seglet, for 
når Ånden får komme inn i oss forandrer Han oss og skriver Guds lov i hjertene våre.) 
Dan 7:25 – Guds folk holder de ti bud, og sabbaten er Guds segl. Den romersk-katolske kirke 

har forandret hviledagen fra lørdag til søndag fordi den mener 
den har myndighet til det. Når USA lovfester helligholdelse av 
søndag og folk velger å holde søndag vil det bli et merke på om 
man adlyder dyret/Antikristus eller Guds bud. (De som ikke vil 
«ta imot» merket trues med økonomiske sanksjoner og død. To 
grupper tar imot merket: de som tror på forførelsen om søndag 
(pannen); de som adlyder av frykt/gevinst (hånden), 13:16,17.) 
 

Appell → Joh 14:15; Salme 91:1-4 – I den siste tiden må vi 
velge side i striden mellom Gud og Satan. Om vi velger Gud 
kan det komme til å koste oss noe, men Gud har lovet at Han 

vil være med oss og bevare oss gjennom endetiden. Vil du overgi deg til Gud og bestemme 
deg for at du vil følge Hans vilje og lov allerede i dag?   

Den falske og ekte treenigheten 
Dragen (Satan) Faderen Gir makt til … 

Sjødyret/Antikristus 
(Pavedømmet) 

Jesus Dør og står opp  

Landdyret (USA) Den hellige 
ånd 

Gir kraft, leder verden og virker 
på vegne av foregående 

Åp 13:18 – 666, et menneskes tall 

 Babylons tall (60-talls systemet) 

 6 = 7-1, én mindre enn: det perfekte, det 

hellige, lammet, Guds folk (de syv 

menigheter) 

 Dan 3:1 – statuens dimensjoner 

 Esra 2:13 – Adonikam hadde 666 

etterkommere som returnerte fra Babylon.  

 1Kong 10:14; (2Krøn 9:13) – 666 = Salomos 

årlige inntekt. Teksten står ved 

vendepunktet i livet hans, mellom hans 

høydepunkt med møtet med dronningen av 

Saba og før han tar koner fra hedningefolk, 

noe som til slutt leder ham til frafall (åndelig 

hor slik som Babylon/Pavedømmet). 

Salomo er Davids sønn slik som Kristus, men 

han falt fra slik som Antikristus.  
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Hvor mektig er og hvor stor innflytelse har Amerikas forente stater? 

 
«[USA er] planetens eneste gjenværende supermakt.»  – «The U.N. Obsession», Time 
Magazine, 9. mai, 1994, side 86 
 
Yassir Arafat kalte USA «det nye Romerriket» fordi, slik som det gamle Romerriket var 
den ubestridte supermakten i sin tid, er Amerikas forente stater den fremste i dag.  
– Newsweek, 12. august, 1991, side 33 
 
«USAs makt vil nå avgjøre alle store globale begivenheter» – Jim Hoagland, «Of Heroes 
...», The Washington Post, 21. august, 1991, side A-23 
 
Da en Marxistgruppe styrtet Etiopias regjering ble USA spurt om å forhandle. Da Boris 
Yeltsin ble president i det nylig uavhengige Russland besøkte han USA først. Tidligere 
president i Sovjet, Mikhail Gorbatsjov, vendte seg til USA i sin krise. Da Kuwait ble 
invadert påkalte regjeringen USA. Den første USA-ledede Irak-krigen samlet seg 
støttespillere fra nesten hele verden. En radiokorrespondent i National Public Radio 
kalte USAs president «verdens president». Vi har nå «en svært uvanlig verdensstruktur 
med én enkelt makt, Amerikas forente stater, ved toppen av det internasjonale 
systemet. […] Det er ingen utsikt i den nærmeste fremtid for at noen makt skal rivalisere 
med USA». Videre i artikkelen står det at USA burde være forberedt til å hevde 
«amerikanske interesser og verdier» hvor som helst i verden. «Vårt beste håp for 
sikkerhet», skriver Charles Krauthammer, «er i den amerikanske styrke og vilje: Styrken 
til å gjenkjenne den unipolare verden og viljen til å lede den». – Charles Krauthammer, 
«The Lonely Superpower», The New Republic, 29. juli, 1991 

 

Hvor mektig er og hvor stor innflytelse har Den romersk-katolske kirke? 
 

Hennes store diplomatiske korps opprettholder bilaterale diplomatiske forbindelser 
med 179 nasjoner. – www.vatican.va/, 2. februar 2015  
 
«Pavens mål er å forene den kristne verden under pavedømmets lederskap før slutten 
av dette århundret. Han har foretatt seg mer enn 40 verdensreiser for å legge grunnen 
for dette målet.» – Gene H. Hogberg, «The Plain Truth», november/desember, 1989, side 
24 og 25 
 
«Alt som fant sted i Øst-Europa de siste årene ville vært umulig uten pavens 
anstrengelser og enorme rolle, inkludert den politiske rollen som han spilte i 
verdensarenaen.» – Mikhail Gorbatsjov, «Toronto Star», 9. mars, 1992  
 
Under Irak-krisen på begynnelsen av 90-tallet diskuterte paven og USAs president til 
tider verdens saker ukentlig ved bruk av telefon.   
– U.S. News and World Report, 13. august, 1990, side 18 
 
«Den romerske kirke […] er faktisk fortsettelsen av det romerske verdensriket og tok 
over dets plass. […] Paven […] er Caesars etterfølger.» – Adolf Harnack, «What is 
Christianity?» oversatt av Thomas Bailey Saunders (New York: Putnam, 2. utgave, 
revidert, 1901), side 270 
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«Den mektige katolske kirke var ikke mer enn et døpt Romerrike. Romerriket ble 
forvandlet og omvendt. Selve hovedstaden til det gamle keiserriket ble hovedstaden til 
det kristne riket. Keiserens kontor ble vedvarende som pavens kontor.» – Alexander 
Clarence Flick, «The Rise of the Mediaeval Church» (gjentrykt: New York, Burt Franklin, 
1959), side 148 og 149 

 
 

Hva mener Den romersk-katolske kirke om at de har endret helligdagen fra 
lørdag til søndag?  
 

«Søndag er TEGNET på vår autoritet. […] Kirken er over Bibelen, og denne endringen av 
sabbatsoverholdelse er et bevis på dette faktum.»  – Catholic Record of London, Ontario, 
Kanada, 1. september, 1923 
 
«Selvfølgelig påstår Den katolske kirke at endringen [av sabbat til søndag] var hennes 
gjerning, og at gjerningen er et TEGN på hennes ekklesiastiske [kirkelige] autoritet i 
religiøse saker.» – H. F. Thomas, Kardinal Gibbons kansler 
 
«Jeg har gjentatte ganger tilbudt 1 000 dollar til den som kan bevise meg fra Bibelen 
alene at jeg må holde søndag hellig. Det finnes ingen slik lov i Bibelen. Det er en lov fra 
Den hellige katolske kirke alene. Bibelen sier: ʻKom hviledagen i hu så du holder den 
hellig.’ Den katolske kirke sier: ʻNei, ved min guddommelige makt avskaffer jeg 
sabbatsdagen og befaler deg å holde den første dagen i uken hellig.’ Og se! Hele den 
siviliserte verden bøyer seg ned i ærbødig lydighet til Den hellige katolske kirkes 
befaling.» – Fader T. Enright, C.Ss.R ved The Redemtoral College, Kansas City, i et 
foredrag hold ved Hartford, Kansas, 18. februar, 1884, trykt i «History of the Sabbath», 
side 802 
 
«Det er bra å minne presbyterianerne, baptistene, metodistene og alle de andre kristne 
på at Bibelen ikke noe sted støtter dem i deres overholdelse av søndagen. Søndag er en 
innretning av Den romersk-katolske kirke, og de som overholder denne dagen 
overholder et av Den katolske kirkes bud.» – Fader Brady, i en tale rapportert i «The 
News», Elizabeth, New Jersey, 18. mars, 1903 
 
«De [protestantene] anser det som deres plikt å holde søndagen hellig. Hvorfor? Fordi 
Den katolske kirke ber dem gjøre så. De har ingen annen grunn. […] Overholdelse av 
søndag er dermed en ekklesiastisk lov som er fullstendig adskilt fra den guddommelige 
loven om sabbatsoverholdelse. […] Forfatteren til loven om søndag […] er Den katolske 
kirke.» – Ecclestiastical Review, februar, 1914 
 
«Den muligens dristigste tingen, den mest revolusjonære endringen som Kirken noen 
gang gjorde, hendte i det første århundret. Den hellige dagen, sabbaten, ble endret fra 
lørdag til søndag. ʻHerrens dag’ (dies Dominica) ble valgt, ikke fra et påbud fra Skriften, 
men fra [Den katolske] Kirkens forståelse av sin egen makt. […] Folk som mener at 
Skriften burde være den eneste autoritet, burde logisk sett bli Syvendedags adventister 
og holde lørdag hellig.» – «St. Catherine Sentinel», Algonac, Michigan, 21. mai, 1995 
 

 

mailto:anders.wiik@gmail.com


22 – I lønnkammeret  
 

«I lønnkammeret» © Anders René Wiik            anders.wiik@gmail.com             sist redigert: 19.04.2015 

Si
d

e1
 

Under en forferdelig tørke samler hele menigheten seg og ber om regn og prøver å gjøre alt 
de kan for å bli hørt. Ei jente går da ut av kirka og åpner paraplyen sin. Da begynner det å 
regne. Hva skal til for at bønnene våre blir hørt? 
 
1Sam 12:23 – Er det synd å slutte å be? Bønn er av en så viktig karakter at det er alvorlig å 
unnlate å gjøre det. (Ikke å be til Gud er som å overse og la være å snakke med en venn som 
er i samme rom. Gud er vennen som vi ikke har lyst til å skli sakte bort fra! «Satan er 
fullstendig klar over at alle som han kan forlede til å forsømme bønn og bibelstudium, vil falle 
for hans angrep.» - Ellen G. White, «Mot historiens klimaks», side 431) 
Jes 44:3; (Matt 5:6) – Gud gir vann/Ånden til den som tørster. Når vi tørster etter Guds 
nærvær lover Han å slukke tørsten.  
Sal 66:16-20 – Gud hører ikke vår bønn om vi har urett i sinne – synd som avles og elskes. 
Hvorfor skaper urett og synd et problem for våre bønner? Hva skal til for at Gud svarer oss? 

1. Vi må legge synden vår på Jesus! 

Jes 59:2 – Våre synder skiller oss fra Gud. Gud hører 
på enhver synder som ber om nåde og kraft til seier, 
men hvis vi i full visshet velger å sette vår egen synd 
over Gud, vil Han ikke høre bønnene våre, for vi har 
med overlegg valgt å skille oss fra Gud. (Edens hage: 
Gud ropte, menneskene gjemte seg. Gud ønsker å 
høre oss, men for ofte er det vi som løper bort. Vi må 
eliminere ting i livene våre som vi vet står mellom oss 
og Gud.) 
1Joh 1:9 – Vi må aldri glemme dette løftet! Når vi bekjenner og angrer synd tilgir Han oss 
umiddelbart! Vi må be denne bønnen om tilgivelse før andre bønner kan bli hørt.  

«Dersom vi ser noe ondt i våre hjerter, og dersom vi holder fast ved noen synd som vi 
er oss bevisst, så vil Herren ikke høre oss, mens derimot det sønderknuste og 
botferdige menneskes bønn alltid blir hørt. Når alle bevisste feil er rettet, kan vi tro at 
Gud vil besvare våre bønner. Våre egne fortjenester vil aldri kunne anbefale oss til 
nåde hos Gud. Det er Jesu fortjeneste som vil frelse oss, hans blod som vil rense oss. 
Men vi må oppfylle de betingelsene han stiller for å kunne ta imot oss.» – Ellen G. 
White, «Veien til Kristus», side 112 og 113 
 

2. Vi må søke Jesu rettferdighet! 

Matt 6:33 – Søk først Guds rike og Jesu rettferdighet. Jesus vil gi deg sin rettferdighet slik at 
du står syndfri i Guds øyne. (Dette er ikke bare et kostyme eller en dekkoperasjon – en slik 
bekledning vil også sørge for at vi dag for dag blir mer rettferdige og lik Jesus. Når å eie Jesu 
rettferdighet blir vårt største ønske i livet, vil alle andre behov også bli dekket.) 
Jak 5:16 – Del utfordringer med hverandre og be for hverandre. Bønnen til et rettferdig 
menneske er virksom og utretter mye. 

3. Vi må tro! 

Heb 11:6 – Tro er neste betingelse for bønnen. Når vi kommer til Gud må vi tro at Jesus har 
stått opp, frelser enhver som overgir seg til ham og at han både ønsker og kommer til å svare 
enhver som ber.  
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Fil 4:6 – Vær ikke bekymret for noe, vær tålmodig og stol på Ham ved å takke Ham allerede 
før du har fått svar. (Han vil bevare deg og svare bønnen din selv om Han kanskje ikke svarer 
med en gang eller akkurat på den måten du hadde forventet.)  

4. Vi må be etter Guds vilje! 

Mark 11:24; (Joh 14:12-14) – Når vi ber 
til Gud vil Han, som ingenting er umulig 
for, gi oss det vi ber om. Alt vi ber om? 
1Joh 5:14,15; (Matt 26:39) – Gud gir oss 
hva enn vi ber om så lenge vi ber etter 
Hans vilje. Derfor må vi overgi livene 
våre til Gud slik at vi kan bli fylt av Den 
hellige ånd og lære Guds vilje å kjenne. 
Da vil vår vilje være Guds vilje og vi kan 
da vite at bønnene våre vil bli hørt, for 
det vi ber om er det Gud ønsker å gi. 
Jak 4:3 – Å be egoistiske bønner om nytelse er ikke å be etter Guds vilje. (Jesus levde et liv i 
selvfornektelse og tjeneste for Gud og mennesker – det er denne holdningen han ønsker å 
lære oss.)  

5. Vi må tilgi hverandre! 

Matt 6:12 – I «Fader vår» er en av de sentrale betingelsene for at Gud hører bønnene våre, 
især bønn om tilgivelse, at vi selv har tilgitt andre som har syndet mot oss.  

6. Vi må være ydmyke! 

Luk 18:9-14 – Be som tolleren og bekjenn din uverdighet til å motta velsignelse.  

7. Vi må være utholdende i bønn! 

1Tess 5:17 – Be uavbrutt! 
Sal 55:17,18 – Rop til Herren og be til Ham kveld, morgen og midt på dagen! Vi må være 
utholdende og ikke bare be én gang, men fortsette å be helt til Gud svarer. (Sett av tid til 
bønn flere ganger hver dag! Du ber ikke bare for å få noe, men også fordi du vil bruke tid 
med en god venn og bli bedre kjent med Ham.) 
Luk 18:1-8 – Lignelsen om enken og dommeren. Gud svarer de som ber og ikke gir opp! 
 

Appell → Sal 37:4,5 – Kanskje føler du at bønnene 
ikke når lenger enn til taket og at du ønsker å få mer 
ut av bønnelivet ditt. Gud er aldri problemet. Det er 
alltid vi som setter oss i en posisjon slik at Gud ikke 
slipper til, uansett hvor mye Han ønsker å hjelpe 
oss. Er det noen av disse punktene som du føler du 
trenger å jobbe med? Ikke vent med å komme til 
Gud, la Ham hjelpe deg med dette også. Når din lyst 
og glede er den samme som Guds lyst å glede, vil 
Han gi deg hva enn ditt hjerte søker, for hjertet ditt 
er likt Hans. Kom til Gud i tro, legg alt på Ham og 
bestem deg for å gjøre bønn til en like naturlig del 
av livet som mat og drikke! 

 

Pass på! 
Matt 6:5 – Ikke be for å vise deg frem. 
Matt 6:6 – Du trenger ingen prest eller 
helgen for å be. Kom direkte til Far! 
Matt 6:7 – Unngå oppramsing av 
tomme ord.  
 

Be i hvilken som helst stilling! 
Liggende: Jes 38:1,2; 2Sam 12:16-20 
Stående: Neh 2:1,4; Mark 11:25 
Knelende: Luk 22:41; 2Krøn 6:12-14 
Sittende: 2Sam 7:18 
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Joh 10:10 – Jesus er kommet for å gi oss overflod av liv, et liv mye rikere og tilfredsstillende 
enn vi kunne hatt foruten ham. Jesus vil at vi skal få mest mulig ut av livet her på jorden og 
god helse er én ting som må til for å oppnå dette. 
 
2Mos 25:8 – Etter at synd separerte menneskene fra Gud, ordnet Gud det slik at de skulle 
bygge en helligdom slik at Han kunne bo iblant dem likevel.  
2Kor 6:16b – I dag er det vi selv som er Guds templer i verden. 
1Kor 6:19,20 – Våre kropper er Guds templer og Han ber oss bruke kroppen på en måte som 
ærer Ham.  
1Kor 10:31 – Hva du enn gjør, hva du enn spiser og drikker – gjør det til Guds ære! 
1Kor 3:16,17 – Guds tempel i det gamle testamente, så vel som Guds tempel i det nye (våre 
kropper), er hellig. Ville du under noen omstendighet skadet Guds tempel i GT?  
3Joh 2 – Jesus ønsker at du skal ha fremgang og være ved god helse fordi han er glad i deg. 
(Gud er faren som både sier hvor sønnen bør leke (i hagen) og hvor han ikke bør leke (i 
gaten). Gud viser deg den beste måten å leve på samtidig som Han også advarer deg mot 
ting som skader deg. Kristendommen er langt fra bare forbud!) 

 

Mat: 
Dan 1:8,12-15 – Daniel bestemte seg for at han ikke ville gjøre seg uren med dårlig mat og 
drikke. Istedenfor den rike serveringen han kunne fått i hoffet ber han om grønnsaker og 
vann. Dette er nærmere den opprinnelige dietten Gud ønsket at mennesket skulle ha. 
1Mos 1:29 – Gud gir Eva og Adam frukt, frø og nøtter å spise. Når kom grønnsaker på banen? 
1Mos 3:18; 9:1-4 – Etter syndefallet introduserte Gud mer mat. Det første var «markens 
grøde», grønnsaker og kornvekster. Etter syndefloden fikk også menneskene tillatelse til å 
spise fugler, dyr og fisk, såfremt man ikke spiste blodet. (Det står at de fikk spise «alt 
levende», men vi vet at det allerede på dette tidspunktet var et skille mellom rene og urene 
skapninger selv om det ikke nevnes her, for Noa delte dyrene i arken inn i ren og uren.) 
3Mos 11:46,47; (3Mos 11) – Gud forklarer hvordan vi kan skille rene og urene skapninger 
ved hjelp av ytre kjennetegn. (Han som skapte både oss og alle andre skapninger vet hva 
som er best for oss og gir oss derfor disse retningslinjene fordi Han er glad i oss og vil oss det 
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beste. Legg merke til at Gud opprinnelig ikke ønsket at vi skulle spise andre skapninger. På 
grunnlag av dette og erfaringen til Daniel, virker det som at Guds ideal for oss (hva som er 
best) er at vi modererer oss i inntak av animalsk mat så mye som mulig eller avstår helt.) 
3Mos 3:17 – Israelittene skulle aldri spise fett og blod. Hvorfor? 
5Mos 12:23 – Blodet representerer «nehfesh» (livet/sjelen). (Fettet de ikke skulle spise var 
kun én type fett kalt «chêleb» som er det fettet som omringer bukorganene hos kyr, sauer og 
geiter. Dette fettet «tilhører Gud» og det var dette som kunne ofres i templet. Forskning har i 
nyere tid vist at dette fettet er verre enn annet fett.) 
 

Drikke: 
Ordsp 23:29-35 – Negative effekter 
av alkohol skildres i detalj, og Salomo 
går så langt som å advare mot i det 
hele tatt å se på vinen. (I vers 35 
beskrives også alkoholavhengighet. 
Den leder oss i synd fordi den gjør oss 
ute av stand til å kontrollere oss selv.) 
Ordsp 20:1; (Jes 5:11) – Hva kaller 
Salomo de som raver i alkoholrus? 
Vettløse. Vinen er en spotter. 
1Kor 6:10 – Drukkenbolter stilles i selskap med syndere som ikke vil arve Guds rike.  
Rom 13:13,14 – Unngå å sette deg selv i situasjoner som du vet vekker begjær etter det som 
er synd. (Hvis du ønsker å slutte å drikke/sliter med alkoholinntaket blir det enda 
vanskeligere om du henger på puber og sammen med folk som drikker.) 
3Mos 10:8-11; 1Pet 2:9 – Prestene skulle ikke drikke, for da kunne de ikke skjelne mellom 
hellig og ikke hellig. Vi er alle kalt til å være prester, og standarden for prestene er idealet 
Gud har for alle oss kristne også, for vi er kalt til like viktige oppgaver i verden i dag.  
4Mos 6:2,3; Luk 1:15; (Ordsp 31:4,5) – På samme måte skulle mennesker som dedikerte livet 
sitt på en spesiell måte til Gud, eller som var kalt til store oppgaver, avstå totalt fra alkohol.  
1Pet 5:8 – Vi som venter på Jesus må være edru og våke slik at vi ikke blir forført av Satan. 
 
Bibelen kommer aldri med noe forbud mot å drikke alkohol, men den anbefaler enhver som 
ønsker å søke Gud av hele hjertet å moderere inntaket møysommelig og helst avstå fullstendig 
fra alkohol. Dette er på grunn av det store potensialet alkohol har til å føre til ulykke, 
uklokskap og synd. Den store byrden alkohol utgjør for samfunnet ser vi tydelig i dag.  
 
Fil 4:13 – Alt kan overvinnes for den som i egen håpløshet griper tak i Jesus for hjelp og kraft. 
(Det være seg avhengighet av mat og drikke eller enhver vane vi prøver å legge fra oss.) 
Sal 84:12 – Herren holder ikke noe som er godt, noe som vil gi oss glede og lykke, fra oss. 
(Dette er et løfte vi må huske på hver gang Gud kaller oss til å gi opp noe vi helst føler for å 
holde fast på!) 
1Tess 5:23 – Det er Guds ønske å bevare oss hele og uskadde, slik at vi kan være fullkomne 
og uklanderlige når Jesus kommer tilbake for å hente oss.  
 
Appell → Rom 12:1,2 – Jesus vil gi oss liv i overflod! Alle påbud og forbud han gir, gir han 
fordi han vil at vi skal ha det bra, være friske og lykkelige og klare til han kommer igjen. 
Noen ganger kan han virke streng, og livet med Gud kan bli fremstilt som kjedelig og 
restriktivt. Guds løfter lover oss derimot at det nettopp er livet etter Guds vilje som vil gi oss 
størst lykke og hjelpe oss til å nå våre største potensialer. Ønsker du å anvende Bibelens 
prinsipper om mat og drikke i livet ditt og søke Guds hjelp til å ære Ham i alt du gjør? 
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Vanskelige tekster: 
Apg 10:9-16,28 – Gud brukte duken med urene dyr til å lære Peter at ikke-jøder ikke er urene og at det 
ikke finnes noen raseskiller slik som fariseerne hadde undervist folket. (Peter forklarer selv i vers 28 at 
synet irettesetter jødenes syn på hedninger. Han tolker ingen steder at matlovene fra 3Mos 11 har blitt 
opphevet av Gud gjennom dette synet.) 
Mark 7:18,19 – Vi har sett at hva vi spiser og drikker har betydning og at vi skal ære Gud og vokte 
Guds tempel. Bibelen er konsekvent og Jesus ville ikke motsagt lovene som han selv tidligere hadde 
gitt til menneskers beste! Jesus irettesetter fariseernes menneskeskapte lover og overleveringer og 
lærer disiplene at kroppen ikke blir uren av mangel på ytre seremonier (slik som å vaske seg etter at 
man har tatt i en hedning fordi man ved å spise med uvaskede hender ville absorbert hedningens 
urenhet), men at syndige gjerninger og ord gjør oss urene. Ingenting utenfor oss selv gjør oss til 
syndere. (Urene dyr ble ikke regnet som mat for jødene og inkluderes derfor ikke i denne uttalelsen.) 
1Kor 8:1-13 – Å spise kjøtt 
som er ofret til avguder er 
ikke synd, fordi avguder ikke 
finnes uansett; ved å spise 
slikt kjøtt deltar du ikke 
automatisk i avgudsdyrkelse. 
Men det er ikke alle som har 
kunnskapen om at det kun 
finnes én Gud og at avgudene 
er falske. Ved at andre uten 
denne kunnskapen ser at du 
spiser avgudsofret kjøtt kan 
de komme til å tro at du 
mener det er greit å tilbe 
avguder. Således kan du bli 
skyldig i å lede andre bort, 
fordi de tolker handlingene dine uten å besitte kunnskapen din. (Paulus gir ikke her tillatelse til at vi 
spiser urene dyr; det er fortsatt forbudt, for Gud har befalt det og Gud endrer ikke lovene sine, Sal 
89:35. Han snakker om vanlig kjøtt som er ofret til avguder. Urene dyr er fortsatt urene.) 
1Kor 10:25-33 – Det var vanlig å selge kjøtt på markedet fra ofringer i avgudstempler. Paulus har her 
samme poeng som i forrige tekst: Det er ikke galt å spise kjøtt ofret til avguder, bare pass på at du 
ikke skaper misforståelser og forleder andre til å tro at du støtter avgudsofring. Det er tydelig i vers 
28 at «alt som selges på torget» handler om at når du skal kjøpe rent kjøtt, så trenger du ikke spørre 
om det har vært ofret til avguder, for det spiller ingen rolle. Og blir du invitert hjem til noen er det 
best å la være å spørre, slik at det ikke blir en sak, jamfør forrige vers. (Urent er fortsatt urent jamfør 
Guds evige og uforanderlige lov gitt til vårt beste. Det som var usunt i GT har ikke plutselig blitt sunt i 
NT. For øvrig gikk noen strenge jøder på grunn av denne problematikken så langt som å bli 
vegetarianere for ikke å komme til å spise offerkjøtt ved en feiltagelse, Rom 14:2-4.) 

1Tim 4:3 – Paulus advarer mot fanatisme i 
endetiden hvor man erklærer all fysisk nytelse 
for synd. Han nevner to eksempler: ekteskap 
og mat. Temaet her er ikke ren eller uren mat, 
men hvorvidt mat regnes som så materialistisk 
at man bør leve i streng askese med svært 
fattig og enkel kost. Svaret er nei! Gud har gitt 
oss fysiske goder for at vi skal nyte dem.  
1Tim 5:23 – Vi har allerede slått fast at Bibelen 
ikke gir et forbud mot alkohol, men advarer 
sterkt mot alkoholens virkninger og anbefaler 
oss å søke det høyeste idealet som mulig, 

avholdenhet. Alkohol som behandling for sykdom er derfor ikke galt, men lovlig – i hvert fall når man 
ikke har tilgang på bedre medisin eller behandling. 
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DE 8 HELSENØKLENE 
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      8. Kosthold 

 
 

 
- Etter Ellen G. White 
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Sal 24:1; Hag 2:8 – Jorden og alt som fyller den tilhører Herren, inkludert gull, sølv og alt av 
penger. (Det virker kanskje ikke slik når man observerer tilstanden på jorden og alle 
menneskene i dag som ikke tror på dette. Men for en troende er dette en realitet, og i ethvert 
system er det eieren som bestemmer hvordan eiendommen skal disponeres.) 
 
1Mos 1:26 – Eieren laget mennesket i sitt eget bilde og satte 
dem til å være forvaltere av hele skaperverket. 
Luk 14:33 – Vi er forvaltere av jorden. Likevel ber Jesus oss gi 
opp alt vi eier om vi ønsker å følge ham. Hva betyr det? Må vi 
selge alt vi eier og bare eie klærne vi går i? 
Luk 5:27-29 – Matteus Levi forlot alt da han valgte å følge 
Jesus. I neste vers leser vi at han fortsatt eide et hus og var så 
velstående at han kunne holde et selskap for mange 
mennesker.  
 
Matteus Levi ga opp alt, men han kvittet seg ikke med det. «Å gi alt til Gud» betyr ikke 
nødvendigvis at du mister alt, men at du overlater det til Guds disposisjon slik at du er rede 
og villig til å gjøre med det du eier akkurat slik Gud til enhver tid ber deg. Det er det samme 
som da Gud ga menneskene å være forvaltere av jorden. De fikk «eie» alt, men det tilhørte til 
syvende og sist Gud, og de måtte følge Guds vilje for hvordan de skulle forvalte det. Om Gud 
en dag sier til Levi at han skal selge huset sitt og flytte til Afrika, vil han gjøre det, for Levi 
regner ikke eiendelene sine som sine egne. Men inntil Gud eventuelt gir oss slike påbud har 
Han overlatt alt vi eier til oss for at vi skal bruke det etter beste evne. 
 
2Mos 20:8-11 – Gud gjør krav på oss med den begrunnelsen at Han har skapt oss. 
1Kor 6:20; (1Pet 1:18) - Gud gjør krav på oss fordi Han har frelst oss – Han har betalt prisen 
for å kjøpe oss fri. (Prisen var alt. Så når Gud ber oss om å gi Ham alt så ber Han oss i 
realiteten om å være lik Ham.) 
 

Tiendedelen: 
1Mos 28:18-22 – Jakob 
bestemte seg for å gi en 
tiendedel av alt han tjente til 
Gud. Hvor fikk han denne 
idéen fra? 
1Mos 14:18-20; (5Mos 
14:22) – Konseptet var kjent 
allerede på Abrams tid da 
han ga tiende til Den 
høyestes prest, Melkisedek. 
(Moses fikk senere beskjed 
om å gjøre tienden til lov.) 

 
Mal 3:8-11 – Et menneske kan stjele fra Gud ved ikke å gi Gud tiende og offergaver. Hvor 
skal man gi det? Til forrådskammeret (skattkammeret) i Guds hus. 
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1Tim 3:15 – Guds hus er Guds menighet. Gud har laget et 
system for å sørge for driften av menigheten sin ved at alle 
medlemmene skal gi tiende til menigheten av det de får av 
Gud – av det de tjener. (Vi betaler ikke tiende, vi gir tilbake 
en tiendedel av det Gud har gitt oss; det er ikke våre 
penger! Alt vi eier skal vi «gi til Gud» og være beredt til å 
forvalte slik som Gud ber oss, men en tiendedel skal vi ikke 
forvalte selv, men gi direkte til Guds hus, menigheten.)  
Mark 10:21,22 – Noen blir bedt om å selge alt de har, 
kanskje fordi de er for tett knyttet til materialistiske ting og 
Gud ser at de trenger å kvitte seg med det for å lære seg å 
følge Ham 100 %. (Den rike mannen kunne vunnet alt ved å 
gi alt til Jesus, i stedet ender han opp med ingenting.) 
Mark 10:28-31 – Disiplene ga 
opp alt og mottok hundre 
ganger så mye. Alle 
mennesker i historien som har 
trodd på Jesus kan spore 
årsaken tilbake til disse 
disiplene som ville gi Jesus alt. 
 
2Kor 9:7 – Til sist, tiende og 
gaver bør ikke gis av plikt 
alene, men fordi vi virkelig ønsker å gi tilbake til Gud. (Om 
det ikke kommer fra hjertet må vi finne ut hva som hindrer 
oss fra å gi av glede, for «Gud elsker en glad giver».)  

Appell → Ordsp 3:9,10; Matt 6:33 – Gud trenger ikke 
eiendelene dine, Han ønsker hjertet ditt. Han vil hjelpe 
oss til å ha en god holdning til det vi eier ved å lære oss 
ikke å knytte oss for sterkt til jordisk gods, en holdning 
der vi anerkjenner at alt vi har tilhører Herren. Da vil vi 
være beredt til å gjøre med det vi eier slik Herren til 
enhver tid ber oss om. I tillegg vil Gud at vi skal oppleve 
velsignelsene av å gi tiende: Lykken det gir å gi tilbake til 
Gud og løftene om trygghet, økonomisk sikkerhet og at 
Gud vil dekke alle våre behov. Gud gir dette løftet til alle 
som stoler på Ham med tienden sin. Er det noe som 
hindrer deg fra å gi alt til Gud? 

Problemstillinger: 
«Jeg har ikke råd» Mal 3:8-12; 
5Mos 8:18; Luk 21:1-4; Ordsp 
11:24,25 – Gud gir deg kraft til 
å vinne rikdom. Han kan utrette 
mer med dine 90 % enn du kan 
gjøre alene med dine 100 %.  
 
«NT krever ikke tiendebetaling» 
Matt 23:23; Luk 20:25 – Jesus 
sier at tiende bør betales, dog 
ikke på hyklersk måte. 
(Skatteprosenten tilhører 
staten, tiendeprosenten tilhører 
Herren. Resten kan du gjøre 
med som du vil.) 
 
«Jeg har ikke betalt på en 
stund» 3Mos 27:31 – Om du 
ville beholde noe av tienden 
din kunne du betale verdien av 
det du ville beholde pluss 1/5. 
Noen bruker dette prinsippet 
når de betaler tiende de har 
unnlatt å betale tidligere. 
 
«Jeg stoler ikke på 
menigheten» Matt 6:21; Luk 
21:1-4 – Er hjertet ditt i 
menigheten? Jesus ba til og 
med tilhørerne sine betale 
tiende til en menighet som 
skulle komme til å korsfeste 
ham. (Hvor ille kan menigheten 
din være?)   
 
«Kan jeg ikke betale tiende dit 
jeg vil?» 1Kor 9:1-14; 1Tim 
5:17,18; Mal 3:8-10 – Gud ber 
oss betale til sitt skattkammer i 
sitt hus. Syvendedags 
adventistsamfunnet er Guds 
menighet. Gud har valgt å 
organisere menigheten slik at 
menigheten gjennom 
tiendepenger skal sørge for de 
som på en spesiell måte er kalt 
til å dedikere livet sitt til å 
forkynne evangeliet. (Det er 
ikke opp til oss å bestemme 
hvor Gud skal bruke tienden sin; 
tienden er Hans. Gaver fra våre 
øvrige 90 % kan vi gi hvor vi vil.) 
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Luk 19:10 – Hvis dette er Jesu misjon så er det også vår misjon! 
 
Matt 9:35-38 – Jesus forkynte, underviste, helbredet og lindret nød fordi han hadde inderlig 
medfølelse med menneskene. Jesus ønsker at du skal føle det på samme vis, men arbeiderne 
som vil arbeide med innhøstingen er få.  
Matt 4:19; 16:24 – Det første vi leser at Jesus sier 
til Peter og Andreas er at han kaller dem til å være 
menneskefiskere/arbeidere. Det er en av 
grunnsteinene ved å være en kristen. På samme 
måte som Jesus tok opp et kors i selvoppofrelse og 
bar det for oss, kaller han oss til et uselvisk liv i 
tjeneste for andre menneskers frelse. (Kanskje 
føler vi oss ikke som dyktige vitner eller er noe glad 
i å dele troen med andre, men Jesus lover oss at 
han skal forme oss og gjøre oss til slike fiskere!) 
Rom 10:13-15 – Mennesker kan ikke bli kjent med Jesus uten at noen forteller dem om ham. 
Lar vi oss sende ut? Deler vi det vi har hørt, sett og opplevd med andre?  
Matt 28:18-20 – Jesus er blitt gitt all makt! Derfor sender han oss ut til alle folkeslag med 
frimodighet, for samme kraft gir han oss.  
 

«Slik fikk disiplene sin fullmakt fra Kristus. På alle måter sørget han for at de kunne 
utføre gjerninger, og han tok selv ansvaret for at det skulle lykkes. Så lenge de gjorde 
som han sa, og samarbeidet med ham, kunne det ikke slå feil. Gå til alle folkeslag, sa 
han. Dra ut til de fjerneste strøk av kloden hvor mennesker bor, og stol på at jeg selv 
vil være der! Arbeid i tro og tillit, for jeg kommer aldri til å svikte dere!» – Ellen G. 
White, «Slektenes håp», side 627 
 

Rom 1:16 – Vi trenger ikke skamme oss når vi deler de gode nyhetene, selv om vi møter 
motstand. Hvorfor? Fordi vi vet og har erfart at Gud er en kraft til frelse. 
Joh 12:32 – Når vi skal dele budskapet vi tror på med andre, må Jesus løftes høyt opp i livene 
våre, bibelstudiene våre og forkynnelsen vår. For det er budskapet om hva Gud som 
menneske (Jesus) har gjort for oss som drar folk mot Gud, ikke vårt eget utseende, 
intelligens eller personlighet (vi kan derimot drive folk bort ved ikke å oppføre oss som gode 
representanter for hvem Jesus er). Hvor skal vi starte?  
Joh 1:38-42 – Det første Andreas gjør når han har funnet Messias er å fortelle det til broren 
sin. Alt starter med vår egen familie. 
Joh 1:43-51 – Etter at Filip ble kalt løp han og hentet vennen sin, Natanael. Vi må begynne 
med familie og venner; dette er kretsen vi allerede har rundt oss.  

Luk 8:37-40 – Mannen ønsket å være med Jesus på 
turné. I stedet ber Jesus ham gå hjem å fortelle om 
ham til hele hjembyen hans. (Dette på tross av at 
innbyggerne tidligere hadde kastet ham ut av byen 
og bundet ham fast!) 
Apg 1:8 – Først hjembyen, så området rundt, 
deretter landet vårt, og til slutt hele verden. Dette 
er ambisjonene Gud har for oss. Han gir oss Åndens 
kraft og med den er suksess garantert!  
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Esek 33:7-9 – Gud tar dette med å være vitne så alvorlig 
at å unnlate å vitne når Gud kaller oss, vil føre til at vi får 
andres blod på våre hender. (Arbeidet vil ikke alltid gi 
positive resultater, men det er viktig at alle i det minste 
får muligheten til å bli kjent med Jesus og vende om.) Vi 
må tørre å stille oss selv spørsmålet om det er 
mennesker i våre liv i dag hvis blod vi kan få på hendene 
om vi ikke deler budskapet med dem. (I noen situasjoner 
er vi Guds siste og beste mulighet for å nå et menneske, 
fordi vi har et unikt forhold til vedkommende.)  

Matt 10:32,33 – Dette er en advarsel, men det er like mye et løfte! Jesus vil tale vår sak når 
vi taler hans sak for mennesker som ikke har hørt om ham. 

 
Når vi kommer til himmelen vil det være mennesker der som kommer til å takke oss på grunn 
av noe vi har gjort eller sagt som er hovedårsaken til at de er der i dag – hvilken lykke! 
Likeledes kan det komme til å være mennesker på dommens dag som spør hvorfor vi ikke 
fortalte og advarte dem da vi kunne, før det var for sent. Konsekvensene av våre handlinger 
her på jorda kan ha evige konsekvenser. Det må vi la motivere oss og ikke skremme oss!  
 
1Kor 15:58 – Vi må stå fast og urokkelig og ikke gi opp, for når vi arbeider for Gud er strevet 
aldri forgjeves. (La dette verset være en motgift mot motløshet!) 
2Tim 2:24-26 – Holdningen vår er essensiell. Det kreves stor ydmykhet i dette arbeidet.  
Matt 24:14 – Gud venter ikke på at verden skal nå en viss dato eller at ondskapen skal bli 
stor nok før Han kommer igjen. Jesus kommer igjen når de gode nyhetene er forkynt over 
hele verden som et vitne. (Det er ikke nok å forkynne, vi må leve budskapet også!) 
 
Appell → 2Pet 3:12; Ef 3:20 – Ikke bare vil arbeidet du nå gjør for Gud ha konsekvenser langt 
ut i evigheten, men din innsats vil bidra til å fremskynde at Jesus kommer igjen, setter en 
strek for all ondskap og gjenoppretter en perfekt verden. Forestill deg evigheten uten en du 
er glad i. Du vil bli trøstet, men for hvert eneste menneske som går fortapt vil det være et 
hull i Guds hjerte for alltid. Gud kaller deg til å være medhjelper fordi Han trenger deg og 
fordi Han vil at du skal oppleve lykken det gir å føre mennesker til tro. Først kaller Han deg, 
så utruster Han deg og viser deg på hvilken måte du med dine evner og interesser kan vinne 
mennesker. Alt Han spør deg om i dag er om du vil være med å hjelpe til? 
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