
«Resten»  supplement til meg@Gud 10 

 

Alternativer  Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg 
trenger 

Introduksjon: 
Resten 
(5 minutter) 

Introduserer konseptet «resten» 
som Guds folk i en hver tid. 

Når du var et barn, var du noen ganger ivrig etter å kunne bruke/leke med noe som 
mamma eller pappa var ferdig med?  Kanskje det var stoff etter at de hadde syd noe. Eller 
ull trå etter at de var ferdig ved å strikke en genser?  Eller en papp eske som noe stort ble 
tatt ut av? Brukte du noen gang en papp eske som en hus eller en bil? 
Bibelen bruker en merkelig begrep, «en rest» eller «resten» til å beskrive Guds folk i en 
hver tid. Men det er ikke en rest i den forstand at det er søppel, men at det er en mindre 
del av hen helhet. Det er hele menneskehet men det er bare relativ få som ikke har snudd 
ryggen til Gud. Så når Bibelen snakker om Guds rest er det en begrep som fortelle at Gud 
har en mindretall mennesker som er trofast mot han.  
 
Slå opp, for eksempel til Romerne 11,1-6 
 

1. Jeg spør så: Har Gud forkastet sitt folk? Slett ikke! For også jeg er israelitt, av 
Abrahams ætt og Benjamins stamme.  2 Gud har ikke forkastet sitt folk, det folket 
han hadde vedkjent seg. Vet dere ikke hva Skriften sier i fortellingen om Elia, der 
han anklager Israel overfor Gud?  3 «Herre,  dine profeter har de drept, og dine 
altere har de revet ned. Jeg er den eneste som er igjen, og nå står de meg etter 
livet.»  4 Men hva er det guddommelige svaret han får? « Jeg har holdt sju tusen 
mann igjen som ikke har bøyd kne for Baal.»  5 På samme måte er det også i vår 
tid blitt en rest igjen som Gud i sin nåde har utvalgt.  6 Og er det av nåde, er det 
ikke på grunn av gjerninger. Ellers var ikke nåden lenger nåde. 

 
Gud kaller mennesker til han gjennom Jesus, de som tror på Jesus og gir sine liv til han er 
da valgt ut til å representere Gud i verden.  
 

 



 
 

Resten i 
endetiden 
(10 minutter) 

Vi viser at Gud har en «rest» 
også i endetiden og finner ut av 
hvilke karakteristiske de har. 

Åpenbaring 12 er en veldig interessent kapitel.  Det er en kapital vi har besøkt før i 
meg@Gud fordi den beskriver krigen som skjedde i himmelen når Satan gjorde opprør mot 
God.  Husker dere hvordan den beskriver at djevelen ble kastet ut av himmelen og endt 
opp på jorden? Nå skal vi lese litt videre i det kapitelet fordi Åpenbaring 12 er egentlig en 
beskrivelse av hele verdens historie opp «endetiden». Den begynner med krig i himmelen 
og at djevelen er kastet ned.  
Kan noen lese Åpenbaring 12,4? 

Halen rev ned en tredjedel av stjernene på himmelen og kastet dem ned på jorden. 
Dragen stilte seg foran kvinnen som skulle føde, for å sluke barnet så snart det var 
født.  5 Da fødte hun et guttebarn som en gang skal styre alle folkeslag med 
jernstav. Og barnet ble rykket opp til Gud, til hans trone. 

 
 Hvem tror dere halen tilhører? (dragen/slangen = djevelen) 
 Hva med den tredjedel stjerner? (engler som fulgte Satan fra Himmelen) 
 Hva med kvinnen? Hvem er hun? (Her er det åpenbart en referanse til Maria, 

moren til Jesus, men en kvinne er også et symbol av Guds folk, som vi skal se. 
Dette er et viktig symbol i Johannes Åpenbaring).  

 Hvem er barnet som dragen prøvde å sluke? (Det var Jesus. Vis også til neste 
setningen «han skal styre alle folkeslag…» og «barnet ble rygget opp til Gud, til 
hans trone») 

 Hvordan prøvde dragen å sluke opp barnet? (få dem til å tenke om 
juleevangelium – at Jesus ble nesten drept av Herodes).  
 

Hva skjedde etter Jesus ble tatt opp til Guds trone, leser vi om i vers 6: 
Men kvinnen rømte ut i ødemarken, til et sted som Gud hadde gjort i stand, og der 
skulle hun i 1260 dager få den maten hun trengte. 
 

Nå har «kvinnen» blitt symbolsk. Det er kirken, som måtte rømme og som opplevd mye 
forfølgelse i årene etter Jesus og i løpet av den mørke middelalderen da den katolske 
kirken ble fordervet (riktig ord????) av makt og politikk.  
 

 



Men,  
 Hva kan «ødemarken» symbolisere? (Et sted uten mennesker – et tilfluktssted. 

Mange kristne i løpet av årene har måtte flykte for livet til både fjell og ødemark.) 
Gud beskyttet sitt folk under den tiden som varte i cirka 1260 dager (som symboliserer år i 
Åpenbaringsbok).  
 
Ok, nå hopper vi til slutten av kapitelet. Vi hopper over litt repetisjon og noen ekstra 
detaljer både om krigen i Himmelen og om forfølgelsen som skulle skjer i løpet av de 1260 
år. Dere kan lese det for deres selv senere. Men helt i slutten av kapitelet sier Johannes 
noe om det som skjer etter de 1260 år. Med andre ord i endetiden like før Jesus kommer 
igjen.   
Vi leser om det i vers 17: 

Dragen ble rasende på kvinnen og dro av sted for å føre krig mot de andre i hennes 
ætt, mot dem som følger Guds bud og holder fast på vitnesbyrdet om Jesus. 

 
Og hva finner vi ut av her? Jo at djevelen er fylt av raseri å prøve å ødelegge de andre 
(«resten» i mange oversettelser) av Guds folk.  
 
Så Gud har en rest også i endetiden! I vår tid!  
 
Dette er viktig!  
 
Er vi Guds folk? Kan det da være at vi er en del av Guds «rest»?  
 
Hvis vi er hans «rest» hvordan skal vi være?  

1. Som Paulus skrev i Romerne 11, som vi lest er Guds rest utpekt ikke på grunn av 
sine gjerninger, men på grunn av Guds nåde. Det er den første viktige brikke å få 
på plass i forhold til Guds «rest». Vi er ikke Guds rest på grunn av noe vi har gjort, 
men fordi Jesus døde for oss og vi har sagt ja til hans tilbud om et nytt liv! 

2. Her i Åpenbaring leser vi om at Guds folk i endetiden vil følge Guds bud.   Hva er 
noen av Guds bud? (gi tid til forslag. Snakk litt om de 10 bud. 
Men husker dere hva Jesus sa var oppsummering av hele loven? Jo, han sa at hele 
loven handler om å elske din Gud av hele ditt hjerte og din nabo som deg selv. Med 



andre ord er neste kjærlighet og respekt for Gud fundamentale i hvem Guds folk 
er. 

3. Det tredje karakteristisk av Guds folk i endetiden er at de «holder fast på 
vitnesbyrdet om Jesus». Jesus døde for våre synder, Jesus stå opp fra de døde, 
Jesus er vår øversteprest, Jesus er Guds sønn, skaperen av og kongen over hele 
universet (Kolosserne 1,15-20). Det er mange i dag som sier de er kristne men tror 
ikke på Jesus. Guds folk bekjenner Jesus Kristus frelse, øverste prest og konge.  

 

Matteus 25 
(30 minutter) 

Vi bruker noen kjente historiene 
i sin kontekst for å finne ut av 
hva Jesus sier om Guds «rest» i 
endetiden. 
 
Del gruppen i tre mindre gruppe. 
Gi dem en lignelse hver og 
arbeidsarken som passer med 
den lignelsen. 

Jesus sa en hel del om endetiden.  Dere har kanskje lest matteus 24, hvor han snakker om 
krig, jordskjelv og at evangelium vil gå ut til hele verden før han kommer tilbake. Men det 
Jesus sa om endetiden fortsetter over og inkluderer kapitel 25. Der er det 3 lignelse som 
dere er kanskje kjente med, men de er lignelser (illustrasjonshistorier) som sier noe til oss 
om hvordan Guds folk vil være i endetiden. Så nå skal dere se litt på de historiene.  
 
Jeg deler dere i tre grupper. Og dere skal gjøre 3 ting:  

1. les historien (referansen er på arbeidsarken)  
2. snakk om spørsmålene som er på studiearken 
3. lag en sketsj som forteller de andre den historien dere har fått og vær forberedt for 

å fortelle betydningen av historien for vårt liv i den tiden vi lever i  

 

Konklusjon 
(10 minutter) 

Fremvisning av sketsjene. 
Si en liten bønn til slutt.  

  

 

 

 

  


