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Jeg husker veldig godt en mørk februar kveld. Jeg var 
13 år, og hadde bestemt meg for å lese hele Bibelen 
perm til perm for å se om jeg var enig i det vi snakker 
om i kirka. Jeg kom ikke lenger enn til historien om 
Noa, før jeg fikk min første aha-opplevelse. Guds nåde 
er nok for meg. Jeg er god nok for Gud. Dette skapte en 
iver i meg til å lese mer, til å finne ut mer, til å oppleve 
mer sammen med Gud. Som student, noen år sener, 
delte jeg rom med en ikke-kristen jente fra Sør-Korea, 
som spurte hvem min Gud er. Å se hennes iver og alle 
hennes aha-opplevelser da hun leste Bibelen for første 
gang, ga meg helt nye opplevelser av og med Gud. Jo 
mer jeg leser Bibelen, jo bedre blir jeg kjent med en 
Gud som bryr seg om meg og som elsker meg. Bibe-
len presenterer en Gud, en Far, en helt i en fortelling 
som strekker seg over hele verdenshistorien, ikke bare 
små fortellinger om enkeltindivider fra oldtiden. Mitt 
vennskap med Gud er med på å former livet mitt på en 
fantastisk måte. 

Denne Bibelstudieguiden er forfattet av Thomas Ras-
mussen og bygger på undervisningen til Gunnar Peder-
sen. Det er laget for å hjelpe deg å bli glad i Bibelen og 
få en bedre forståelse av Bibelens store, sammenhen-
gende fortelling om Guds kjærlighet. Vi vil ikke bare se 
på Syvendedags Adventistkirkens sentrale trospunkter. 
Vi vil utforske hvordan Bibelens store fortelling er rele-
vant for oss i dag.

Vi vil ta for oss hele bøker i Bibelen, ikke bare et par 
vers her og der. Det er ikke nok å vite teorien om hva 
vi tror på. Fakta blir irrelevant dersom vi ikke vet hvem 
vi tror på. Troen er et levende, personling forhold 
med Jesus. Det finnes nok flere som kanskje ikke syns 
menigheten er særlig relevant fordi fokuset på doktri-
ner og livsstil overskygger den det virkelig handler om. 
Det handler om å utforske og prøve å forstå hvem Gud 
virkelig er.

Mange syns Bibelen kan være både tung å lese og 
vanskelig å forstå. Kanskje du også er en av dem. Vi 
trenger alle verktøy vi kan bruke resten av livet. Vårt 
ønske er at dette Bibelstudiet kan hjelpe deg forstå 
mer av Bibelens store fortelling, slik at du bedre også 
kan forstå din historie og få en ny begeistring for Guds 
kjærlighet for deg. 
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Å lese Bibelen som en stor historie, er ikke noe nytt, 
hverken i eller utenfor Syvendedags Adventistkriken. 

Trospunktene våre ble derimot først og fremst formet 
som en reaksjon. Vi har gjort vårt beste for å vise at 
de handler om hvem Gud er, men likevel risikerer vi 
at detaljene får for mye fokus, og vi glemmer hva det 
egentlig handler om.

Forestill deg en åker med et gjerde rundt. Gjerdet 
definerer grensen rundt åkeren. På samme måte er 
trospunktene våre noen rettningslinjer for hvordan vi 
kan bedre forstå Bibelen. 

Men ideen om et stort overordnet tema ligger minst 
like dypt i adventismen. Den var sentral i Ellen Whites 
bøker. Bokserien Alfa og Omega er et godt eksempel. 
De første tre ordene er: ”Gud er kjærlighet.” Og de aller 
siste ordene i den siste boken er også: ”Gud er kjær-
lighet.” 

Bibelen begynner med ordene: ”I begynnelsen skapte 
Gud himmelen og jorden” (1 Mos 1,1). De siste kapit-
lene handler om hvordan han gjenskaper den så den blir 
en ny jord. Og Johannes avslutter sin åpenbaring med 
ordene: ”Han som vitner om dette, sier: ”Ja, jeg kommer 
snart.” Amen. Kom, Herre Jesus! Herren Jesu nåde være 
med alle!” (Åp 22,20-21)

Gud skapte altså verden med en meningsfull begyn-
nelse. Han har lovet den en meningsfull avslutning, og i 
mellomtiden er han med oss. Gud er vår skaper. Gud er 
kjærlighet. Vi håper dette også vil være din konklusjon 
når du studerer Bibelen – den største åpenbaringen og 
høyeste autoriet for oss i dag.

METODE & 
 BEGRUNNELSE
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Dette bibelstudiematerialet er bygget opp slik at det 
foreslår lengre avsnitt i Bibelen som du leser før du 
deltar på bibelstudiet med smågruppen eller med 
pastoren din. Det er satt av noen ekstra linjer, slik at 
du kan notere ned spørsmålene som måtte dukke opp 
underveis, samtidig som det er noen spørsmål som kan 
hjelpe deg å bedre forstå det du leser.

Prøv alltid å ha en blyant eller penn lett tilgjengelig når 
du leser. Understrek de viktige tingene. Marker ting du 
ikke forstår, så du kan huske å spørre om det.

Det er ikke noen bestemt tidsramme for hvor lang 
tid det tar å gå igjennom alle bibelstudiene. Det er 17 
bibelstudier, men noen av dem vil du kanskje trenge 
mer enn én kveld på. Tidsrammen kan også avhenge av 
aldersgruppe, generell kristendoms- og bibelkunnskap, 
kulturell bakgrunn m.m. Tilpass etter behov.

Disse bibelstudiene er ikke ”bare” ment som dåpsopp-
læring, og det finnes heller ikke noen formel for å 
bestemme om eller når noen er klar for dåp.

Bønn, bibelstudium og tjeneste for andre er noe av det 
som hjelper oss å bevare en livslang relasjon til Gud. 
Dette bibelstudiematerialet vil forhåpentligvis gi deg 
noen verktøy, samt inspirasjon til å fortsette å studere 
Bibelen selv når dette er ferdig.

Til dette bibelstudiematerialet finnes det også videopre-
sentasjoner (på engelsk og dansk), som kan være nyt-
tige både for deltaker og kursleder i bibelstudiet. Heftet 
er ment som en katalysator, med spørsmål, tanker og 
appeller som kan hjelpe deg i søket etter meningen med 
livet og tilfredsstille lengselen etter å bli bedre kjent 
med Jesus.
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Det er når vi stiller oss selv dette spørsmålet at vi fin-
ner meningen med livet. 

• Hvem er Jesus? 

• Hva gjorde han? 

• Hva gjør han nå? 

• Hva skal han gjøre i fremtiden?

• Hvilken betydnig har det for verden vi lever i? 

• Hvilken betydnig har det for meg?

Disse bibelstudiene er basert på modellen for ”Den 
bibelske fortellingen,” presentert av Gunnar Pedersen 
(ThD, Andrews University), tidligere pastor for Sy-
vendedags Adventistkirken i Danmark, og leder av det 
teologiske fakultetet på Newbold College i England (se 
neste side).

Formålet med bibelstudiet er tredelt

1. Å være en disippel – hva vil det si å følge Jesus?

2. Bibelen – hva lærer den? Hvordan leser jeg den?

3. Syvendedags Adventistkirken – hva trenger jeg å 
vite før jeg velger å bli medlem av dette fellesska-
pet?

De fleste av studiene tar utgangspunkt i de ulike 
historiene og delene i Bibelen. Det er også tre emne-         
baserte studier. Disse kan du ta i den rekkefølgen du 
selv ønsker, eller som avslutning. På side 70-71 kan du 
lese mer om hvorfor disse tre emnene ble valgt. 

HVEM ER JESUS?
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I illustrasjonen på neste side, er bibelfortellingen frem-
stilt langs en tidslinje. Den er inndelt i syv stadier som 
hjelper deg å se det store bildet og hensikten med Guds 
frelsesplan – for verden og for deg! 

Teologisk sett vil vi se hvordan disse syv stadiene av 
den bibelske historien utgjør kjernen i Adventistkirkens 
tro og lære. Dette inkluderer følgende:

1.  Guds herredømme som skaper og opprettholder av 
hans gode skaperverk som han fullførte på den syven-
de dagen, sabbaten. En virkelighet som alle skapninger 
er avhengig av (Paradiset er  skapt.) 

2.  Menneskets fall fra et interaktivt liv sammen med 
Gud til en tilstand der det onde trenger inn i både 
hjertet og hjernen. Resultatet er en ond verdensor-
den som framprovoserer en guddommelig forban-
nelse.

3.  Det guddommelige og profetiske løftet og paktens 
forpliktelse om å frelse menneskeheten og gjen-
opprette skaperverket; en plan som Gud har lovet å 
gjennomføre, og som er et hovedtema gjennom hele 
Bibelen.

4.  Jesu personlige identiet som Guds frelsende repre-
sentant i en fortapt verden. Han er den eneste som 
skal leve gjennom den guddommelige dommen over 
synd, bryte forbannelsen og fullføre Guds plan (Par-
dis gjenvunnet). 

5.  Jesu prestetjeneste ved ”Guds høyre hånd” etter at 
han har reist tilbake til himmelen. Hans oppgave  er 
nå å lede mennesker til omvendelse, gi dem tilgi-
velse og sende Den hellige ånd for å gjenopprette 
forholdet mellom Gud og mennesker. 

DEN BIBELSKE
 FORTELLINGEN
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6.  Den avsluttende delen av den bibelske fortellingen, 
”Herrens dag,” en periode hvor Kristus fullt ut vil 
utøve sin kongelige autoritet. Som dommer vil han 
rettferdiggjøre de troende, offentliggjøre sitt rike ved 
sin strålende gjenkomst, og tilintetgjøre det ondes 
regime. Slik vil han herliggjøre de frelste.

7.  Løftet blir oppfylt og frelsesplanen når sitt høyde-
punkt og avsluttes når Gud skaper den nye himmel 
og den nye jord. Forbannelsen er brutt, døden er 
beseiret, og Gud vil bo med menneskene for evig. 
Paradiset er gjenopprettet. 

”Vi har intet å frykte for fremtiden, uten dette ene: at 
vi glemmer hvordan Gud har ledet sine barn i fortiden.“ 
Ellen White, Life Sketches, s. 196
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PRESENTASJON AV 

Syvendedags 
Adventist-

kirken
LITT OM OSS
Syvendedags Adventistkirken er et veletablert protestantisk 
kristent kirkesamfunn. Som andre kristne trossamfunn, ba-
serer vi vår tro på Bibelen. Vi tror at Jesus Kristus er Gud og 
at han døde for våre synder. I Norge er det ca 4500 medlem-
mer og 44 menigheter. Vi møtes hver uke for å lovprise og 
tilbe Gud og være sammen med hverandre. På verdensbasis 
har Adventistkirken ca. 22 millioner medlemmer, men det 
er mange andre som møter opp i kirkene som er åpne for 
alle, inkludert deg!

Selv om vi ikke er så veldig mange adventister i Norge i for-
hold til befolkningstallet, er det ikke usannsynlig at du har 
møtt en adventist eller sett en Adventistkirke. Vi har satt 
vårt preg på samfunnet på ulike måter. Vi driver f.eks. 12 
kristne privatskoler rundt omkring i landet, hvor mange av 
elevene ikke har noen tilknytning til Adventistkirken. Vi har 
en gjenbruksbutikk i Moss (Happy Hand). Mange adventi-
ster er utdannet leger eller fysioterapauter, og vi eier Skogli 
helse- og reahabiliteringssenter på Lillehammer. 

Visste du forresten at John Harvey Kellogg som oppfant 
cornflakes, var adventist mesteparten av sitt liv? Dersom 
du vil vite mer om Adventistkirken, er det helt klart best å 
besøke en av våre kirker.

HVEM ER VI?
Hva betyr det å være en ”Syvendedags-adventist”? Selve 
navnet består av to grunnleggende elementer:

Den syvende dag er sabbaten. Da Gud skapte verden, velsig-
net han den syvende dagen og gjorde den hellig. Derfor mø-
tes vi i kirken den dagen for å tilbe og prise Gud, og minne 
oss selv om at Gud er vår skaper og gjenskaper (frelser).

”Advent” er som kjent de siste ukene før jul. Det betyr 
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”komme”, og i juletiden ventet man på Jesu første kom-
me til jorden som et lite barn. Men når vi snakker om 
”advent” i vår kirke, handler det om Jesu andre komme, 
ikke hans første. En dag skal Jesus komme igjen for å 
fullt ut gjenopprette sitt rike, og det gleder vi oss til. 

”Syvendedags-adventist” refererer altså til begynnelsen 
og slutten, skapelsen og gjenskapelsen. Jesus sier om 
seg selv at han er den første og den siste (Åp 22,13). 
Syvendedags-adventismen handler om Jesus mer enn 
noe annet – at han skapte verden og at han i kraft av 
sin død og oppstandelse nå gjenskaper den.

ADVENTISTKIRKENS LOGO
Kirkens logo refererer til våre kjerneverdier. Bibelen 
er fundamentet. I logoen kan du se en åpen bok som et 
symbol på at budskaptet skal leses og praktiseres. Sent-
ralt i dette budskapet er korset, som også er sentralt i 
logoen. Over korset og den åpne Bibelen er Den hellige 
ånds brennende flamme. Uten kraften fra Den hellige 
ånd kan vi hverken forstå Bibelen eller korset.

Linjene i toppen indikerer en 
oppadgående bevegelse. Det 
symboliserer vår oppstandelse 
og en begynnelse på evigheten 
sammen med Jesus.

Den åpne Bibelen
Bibelen utgjør 
fundamentet i designet 
som et uttrykk for at 
Bibelen er grunnlaget for 
vår tro. Den vises fullt 
oppslått og antyder en full 
aksept av Guds ord.

Flammen
Denne figuren er 
sammensatt av tre 
linjer som går rundt en 
forestilt kule. De tre 
linjene representerer 
de tre budskapene i 
Åpenbaringen 14, som når 
ut til hele verden, med 
evangeliet til alle nasjoner. 
Linjene danner også en 
flamme, som er et bilde på 
Den hellige ånd.

Korset
Korset representerer  de gode nyhetene   

 om frelsen. Det er plassert i midten  
for å tydeliggjøre Kristi offer som  

hovedtemaet i vår tro.
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OVERSIKT
 OVER BIBELSTUDIENE

Studiene er delt inn etter emne, tittel og etter hvilken 
del av den bibelske fortellingen de tilhører.

Studie 1 – Skapelse, Syndefallet, Løftet (stadium 1+2)
Bibeltekst: 1. Mosebok 1-3
     Tema: Paradis – Guds opprinnelige plan, og   
      verden i dag

Studie 2 – Abraham (stadium 3 – del 1)
Bibeltekst:  1. Mosebok 12-25; Romerne 4;    

Hebreerne 11
     Tema: Tro

Studie 3 – Israel (stadium 3 – del 2)
Bibeltekst:  2. Mosebok 1-3; 11-12; 14-20; 24,1-25,9, 

31-34; 5. Mosebok 30, 34; Josva 1
     Tema: Guds folk og Guds lov

Studie 4 – David (stadium 3 – del 3)
Bibeltekst:  Rut 1-4; 1. Samuelsbok 8;  

2. Samuelsbok 1-24; 1. Kongebok 1-2,11
     Tema:  Israels kongedømme – en mann etter Guds 

hjerte

Studie 5 – Profetene (stadium 3 – del 4)
Bibeltekst: Mika 5; Salme 55;  Sakarja 11; Salme 22;  
      Jesaja 53
Ekstra lesning:  Jeremia 31,27-40; Daniel 1-12; Jesaja 1; 

42-43; 52,13-53,12; 65-66;  Malaki 1-3
     Tema:  Profetier og den kommende Messias
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Studie 6 – Jesu tjeneste (stadium 4 – del 1)
Bibeltekst:  Matteus 5-7 (Bergprekenen)
     Tema:   Å være en disippel
      - Å følge Jesus
      - Nestekjærlighet
      - Bønn

Studie 7 – Jesu tjeneste (stadium 4 – del 2)
Bibeltekst: Johannes 1-11
     Tema:  Å være en disippel
      – Jesu liv
      – Oppstandelsen

Studie 8 – Jesu tjeneste (stadium 4 – del 3)
Bibeltekst:  Johannes 12-21,  

Apostlenes gjerninger 1-2
     Tema: Å være en disippel
      – Dåpen
      – Korset
      – Nattverden
      – Misjon

Studie 9 – Menigheten (stadium 5 – del 1)
Bibeltekst:  Matteus 28,18-20; Apostlenes gjerninger; 

Romerne 10
     Tema: Menigheten & Den hellige ånd

Studie 10 – Menigheten (stadium 5 – del 2)
Bibeltekst:  1. Korinterne1-2; 13-16; Efeserne; Jakobs 

brev
     Tema: Menigheten & individet
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Studie 11 – Dommen (stadium 6 – del 1)
Bibeltekst:  3. Mosebok 16; 1. Kongebok 8;   

Matteus 27,45-56; Hebreerne
        Tema: Helligdommen

Studie 12 – Dommen (stadium 6 – del 2)
Bibeltekst:  Matteus 25,31-46; Romerne; 1. Tessalonik-

erne; 2.  Tessalonikerne 
        Tema: Jesu gjenkomst

Studie 13 – Dommen (stadium 6 – del 3)
Bibeltekst:  Esekiel 28,11-19; Romerne 3; 

 Johannes’ åpenbaring 12
        Tema: Guds rettferdighet

Studie 11-13 kan også gjennomføres som ett studium 
avhengig av aldersgruppe

Studie 14 – Gjenskapelse (stadium 7)
Bibeltekst: Johannes’ åpenbaring
        Tema: Paradis gjenopprettet

Sentralt for Syvendedags Adventiskirken 
(studie 15-17)

Studie 15 – Ellen White
Bibeltekst: 1. Mosebok 5-6; 11-24; 
     2. Mosebok 12,40-42; Jeremia 29;  
     Daniel 8-9; Amos 3,7; Markus 1;  
     Johannes’ åpenbaring 10
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Studie 16 – En sunn livsstil (Livsstil – del 1)
Bibeltekst:  4. Mosebok 6,1-21; Matteus 22,34-40;  

Romerne 14; 1. Peter 2,9-10
        Tema: – Det vi avstår fra
    – Det vi fraråder
    – Det vi anbefaler

Studie 17 – Familie (Livsstil – del 2)
Bibeltekst:  1. Mosebok 1-3; Efeserne 5,21-33;  

1. Korinterne 6,12-20
        Tema: – Ekteskap
    – Sex
    – Samboerskap
    – Valg av ektefelle

Forslag til tilleggsstudier:
Studie 18 – Tilgivelse
Studie 19 – Andaktsliv
Studie 20 – Bønn
Studie 21 – Å vitne



1

PARADISET 
– Guds  
opprinnelige 
 plan, og  
verden i dag
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SPØRSMÅL

• Hvordan startet det hele?

• Hvorfor ble treet til kunnskap om godt og ondt 
plassert i Edens hage?

• Hva skjedde under syndefallet?

• Hva lover Gud om løsningen på all synd?

• Hvordan passer 1 Mos 1-3 med livet slik vi  
kjenner det i dag?

Skapelse  
       Syndefallet

LØFTET 

STADIUM 1+2

BIBELTEKSTER: 

1. Mosebok 1-3
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TANKER

”I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.”

• Hva betyr det?
• Hvem er avhengig av hvem?
• Kan skaperverket eksistere uten skaperen?

I skapelsesfortellingen (kap 1-2) instifter/etablerer Gud tre ting.  
Hvilke?

1.

2.

3.  

SKAPEREN

SKAPERVERKET

Når vi forteller historier i 
dag, er det ofte et viktig 
poeng i midten av historien. 
I filmverdenen kommer 
klimakset som regel mot 
slutten, men med en myk 
landing etterpå hvor ”de 
gode” har vunnet og ”de 
onde” har tapt. 

Når hebreerne fortalte  
historier, kom klimakset 
også ofte ofte til slutt, og 
gjentakelser var mye brukt 
(se illustrasjonen). Legg 
spesielt merke til de siste 
versene i kapittel 2. Hva er 
klimakset i historien? Hva er 
hovedpoenget?

A1

Lys 4 Sol, måne og  
stjerner

Himmel 
og hav

5 Fugler og 
fisker

SABBAT

KAOS

Jord og 
planter

6 Dyr og 
mennesker

7

0

A

1

2

3
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Forholdet mellom  
Gud og mennesker  
i slutten av kapittel 2

Forholdet mellom  
Gud og mennesker  
i slutten av kapittel 3

GUD

OSS
w

w

E
V

A
A

D
A

M

w

w

GUD

OSS
w

w

E
V

A

A
D

A
M

w

w

 

  

  

Noter

KONKLUSJON

Det vil enten være en velsignelse eller en forbannelse at Gud er skaper, avhen-
gig av hvem du tror Gud er. Hvis Gud er god, er det fantastisk at han er vår 
skaper!

APPELL

Hva tror du om Gud? Ønsker du å tro på ham som din skaper?



T
R

O
2
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SPØRSMÅL

• Hva er tro?

• Hvordan utvikler Abraham troen sin igjennom 
livet?

• Hvordan forandrer pakten (avtalen mellom Gud og 
Abraham) Abrahams liv? Hvilken forskjell gjør en 
slik avtale?

• Hvilken forskjell gjør det om man er døpt?

• Hvilken rolle spille tienden i ditt gudsforhold?

• Abraham ga tiende. Hvilken betydning har det for 
oss?

• Hvorfor er det vesentlig at han ga tiende før han 
inngikk en pakt med Gud? 

BIBELTEKSTER: 

1. Mosebok 12-25  
Romerne 4  
Hebrerne 11

  

  

  

ABRAHAM  STADIUM 3 – DEL 1
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TANKER

• Abraham opplever en trosreise – men tviler like-
vel

• Han tror Guds løfter, og blir regnet som 
 rettferdig

• Han inngår en pakt med Gud, men snubler likevel

• Til tross for sine valg, viser han at han ønsker å 
følge Gud

KONKLUSJON

Paulus vet at han er frelst fordi han kjenner  
fortellingen om Abraham og vet at Gud ikke endrer 
seg. Gud er den samme i dag. Defor kan du også vite 
med full sikkerhet at du er frelst. 

APPELL

Tror du at Gud ønsker å frelse deg? Hvilken forskjell 
gjør det i livet ditt?

LES  
2. Timoteus 4,6-8

12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25

”Fortell dem at du er 
søsteren min“

”Ta din eneste sønn“Pakten med 
Gud

Abrahams liv

  

  

Noter

Fortellingen om Abraham finner du i 1. Mosebok kapittel 12-25.
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SPØRSMÅL

• Hvorfor er historien om utvandringen fra 
Egypt så viktig?

• Hvorfor er påsken så viktig for jødene?

• Hvorfor åpenbarer Gud seg for israelittene på 
Sinaifjellet slik det er beskrevet?

• Hva er betydningen av de ti bud?

• Hva vil det si å frykte Gud? (Se Ordsp 8,13.)

• Hvordan er denne historien relevant for oss, 
selv om vi ikke er en del av pakten Gud inngikk 
med Israel?

BIBELTEKSTER: 

2. Mosebok 1-3; 11-12; 
14-20; 24,1-25,9; 31-34  
5. Mosebok 30; 34 
Josva 1

  

ISRAEL
 
STADIUM 3 - DEL 2
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TANKER

• Gud befrir Israel fra Egypt – deretter gir han dem 
loven

• Gud ønsker å velsigne Israel

• Gud ønsker å velsigne andre gjennom Israel

• Hvilke to alternativer må Israel velge mellom? 

• Hva ville du valgt?

KONKLUSJON

Gud ønsker at israelittene skal leve lange, gode og lyk-
kelige liv – og det skjer ved å være sammen med ham.

APPELL

Hvilken vei velger du? Guds vei eller din egen vei?  
     Ønsker du å leve livet ditt sammen med   
         Gud?

LES  
5. Mosebok 30

  

  

NoterG
U
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SPØRSMÅL

• Hva skjer når du velger bort Guds vei?

• Hvordan kan vi forstå og tolke Israels oppførsel?

• Hvilke karaktertrekk gjør David til en mann etter 
Guds hjerte?

• Hva gjør kong David så annerledes enn kong Saul?

BIBELTEKSTER:

Rut 1-4 
1. Samuelsbok 8  
2. Samuelsbok 1-24  
1. Kongebok 1-2,11

  

  

  

DAVID 

STADIUM 3 – DEL 3
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BAKGRUNN

• Hva skjer i Josva 24?

• Hvordan slutter Dommernes bok? Hvilken vei 
valgte de?

• Hvem blir forkastet ifølge 1. Samuelsbok 8?

REFLEKSJON

• Hva skjer i 2. Samuelsbok 11-12?

• Hvordan reagerer David i etterkant?  
Les Salme 51

• Hvorfor blir Jesus kalt Davids sønn?  
Les Matteus 21

KONKLUSJON

Jesus kalles Davids sønn. Du er også en sønn eller 
datter av Kristus.

APPELL

Ønsker du å være en mann eller kvinne etter Guds 
hjerte?

1 Anger

2 Tilgivelse fra Gud

3 Bønn om  
helbredelse

4 Jeg vil hjelpe  
andre

5 Bønn om  
fornyelse  
for andre

DAVIDS BØNN

  

  

Noter

SALME 51
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SPØRSMÅL

• Hvordan misforsto jødene profetiene om Jesus, 
og hvordan kan vi unngå å gjøre det samme? 

• Hvordan ser vi at profetiene peker mot Jesus?

• Hvilken forskjell gjør det å leve etter Jesu tid 
og vite at Jesus vil komme for andre gang?

BIBELTEKSTER: 

Mika 5  
Salme 55,  
Sakarja 11  
Salme 22  
Jesaja 53

Ekstra:  
Jeremia 31,27-40,  
Daniel 1-12,  
Jesaja 1; 42; 43; 52,13-
53,12; 65-66,  
Malaki 1-3

PROFETENE
 

                              

STADIUM 3 – DEL 4
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TANKER

Profetene forutsa at:

• Messias skulle dø

• Han skulle forrådes

• Messias skal frelse oss

• Vi får tilgivelse ved hans sår

De forutsier også at:

• Paradis skal gjenopprettes

• Det skal komme en ny himmel og en ny jord

• Det skal være evig glede

• Ondskapen skal forsvinne for alltid

KONKLUSJON

Løftene peker mot Messias. Hele historien peker 
frem mot Jesus Krisus. Gud har kontroll over  
historiens gang – både begynnelsen og slutten.

APPELL

Tør du stole på at Gud har kontroll over alt som 
skjer?

Noter
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BAKGRUNN

Etter kong David går det først bra under kong Salomos 
regjering, men etter en tid begynner han å tilbe andre 
guder. 

Etter kong Salomos død blir Israel delt i to kongeriker:

1 Israel (nordriket)

2 Juda (sørriket)

Etter gjentatte opprør og aktiv avvisning av Gud, blir 
Israel til slutt spredt blant de andre nasjonene.

Etter en siste forkastet advarsel fra profeten Jeremia, 
blir Judafolket ført i i fangenskap i Babylon.

Opprøret førte til eksil, templet ble ødelagt, folket ble 
skilt fra Gud.

STUDIUM

Les Jesaja 1,1-17

Hvordan er situasjonen blant jødene før de blir ført 
i eksil i Babylon? Hvorfor er Gud oppgitt over dem? 
Hvordan behandler de hverandre?

Les Daniel 2

Hvilke kongeriker er det snakk om? Hvordan tror du 
jødene forsto dette synet? Ut fra deres synspunkt, hva 
symboliserer den store steinen?

 

EKSTRA



SAMMENLIGN

Les Daniel kapittel 2 og kapittel 7 

Hvilken del av det første synet er forklart mer  
detaljert i kapittel 7?

Hvilken del av beina av jern er fremdeles intakt i 
dag?

Hva er karakteristisk ved det lille hornet?

REFLEKSJON

Reflekter rundt hvem som er løsningen i kapittel 7.

Tenk på hvordan jødene på Jesu tid kan ha forstått 
dette synet.

Hvilken forskjell gjør det for forståelsen vår at vi 
lever etter Jesu første komme? 

EKSTRA
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SPØRSMÅL

• Hva vil det si å be? Hvordan gjør man det?

• Hva er nestekjærlighet?

• Hva vil det si å følge Jesus?

BIBELTEKSTER: 

Matteus 5-7 
(Bergprekenen) 

  

  

  

JESU      

STADIUM 4 – DEL 1
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TANKER

• Bønn forandrer deg. Gud vet akkurat hva du  
trenger.

• Bønn påvirker Gud. Han lytter og er aktiv på våre 
vegne.

• Å elske din neste betyr å ta ansvar for og hjelpe 
andre, ikke bare tenke på deg selv.

• Å være en disippel betyr å følge. 

  

 

  

KONKLUSJON

Jesus kaller oss til et liv sammen med ham. Budskapet 
han gir, er ikke bare ”gode råd.” Det handler om hva 
Jesus har gjort og hva han ønsker å gjøre for oss. 

APPELLL

Tar du imot Jesus Kristus som din personlige frelser og 
ønsker du å følge ham som Herre?

Skriv en bønn til Gud:

JESU      

STADIUM 4 – DEL 1



DISIPPEL

7
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SPØRSMÅL

• Hva bruker Jesus tid på? Hvem bruker han tid 
sammen med?

• Hvordan åpenbarer Jesus seg som skaper og  
frelser?

• Hva sier Jesus om seg selv?

JESU      

STADIUM 4 – DEL 2

BIBELTEKSTER: 

Johannes 1-11
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HVEM      ER JESUS?HVEM      ER JESUS?

TANKER

• Jesus bruker tid sammen med dem som er 
utstøtt i samfunnet

• Jesus kommer i konflikt med de jødiske  
lederne

• Jesus hjelper, helbreder og underviser

Finn stedene i Johannesevangeliet hvor Jesus sier: 
”Jeg er...”:

  

  

  

a I begynnelsen (eksisterte før)

b Hos Gud (forhold til Gud)

c Var Gud

d Skaper

e Opprettholder

f Liv og lys

g Seirer over mørket

a Setter den historiske tidsrammen

b Johannes er ikke lyset

c Johannes er et vitne til begivenheten i vers 1-5

d Han nevnes som et vitne til det som   
      kommer etter

JOH 1,1-18

A BKap 1,1-5 KAP 1,6-8;15
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KONKLUSJON

Jesus er alt for oss. Han er hele verdens skaper og 
frelser.

APPELL

Hvem er Jesus for deg? Hvordan kan du bli enda bedre 
kjent med han?

  

  

  

Kap 1,14;16-18

a Han var i verden

b Verden ble til ved ham

c Han kom til sine egne

d Hans egne tok ikke imot ham

e TRO ›› rett til å bli kalt Guds barn

a Ordet ble kjøtt (Gud ble menneske)

b Sett hans herlighet

c Mottok nåden

d Loven fra Moses

e Nåde og sannhet fra Jesus Kristus

f Ingen har sett Gud

g Sønnen har vist oss Faderen

Noter

HVEM      ER JESUS?HVEM      ER JESUS?

C Kap 1,9-13 D
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SPØRSMÅL

• Hvorfor ble Jesus døpt?

• Hva viser Jesus ved å vaske disiplenes føtter?

• Hva symboliserer dåpen?

SAMMENLIGN

Les om Jesu død på korset:

a Johannes 19,17-37

b Lukas 23,26-49

c Markus 15,21-41

d Matteus 27,32-56

Beskriv det som skjer på korset. Hvorfor er det så 
viktig?

JESU      

STADIUM 4 – DEL 3

BIBELTEKSTER: 

Johannes 12-21

Apostlenes  
gjerninger 1-2

  

  

 

 

Å VÆRE EN
   DISIPPEL
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TANKER

Etter korsfestelsen, oppstandelsen og Jesu himmelfart 
ser vi hvilken påvirkning troen på Jesus hadde på de 
første krisnte.

• Hva er Peters avsluttende budskap? (Se Apg 2,36.)

• Hvordan reagerer folket på Peters tale, ifølge   
Apg 2,14-36?

LES  
Apostlenes  
gjerninger 1-2

Peter gir følgende svar:

1. Omvend dere

2. La dere døpe i Jesu Kristi navn og få tilgivelse 
for syndene deres

3. Motta Den hellige ånd som en gave

4. Løftet gjelder for ALLE mennesker

REFLEKSJON

Tenk over hvordan du ville reagert. Hva ville din 
respons vært?
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KONKLUSJON

Jesus viste oss hva det vil si å tjene andre. Han tok på 
seg våre synder og døde så vi kan leve. Jesus var villig 
til å gå fortapt for at vi skal få evig liv. Han sto opp, og 
vant over døden.

APPELL

Hvordan kan du tjene andre på samme måte som du 
tjener Jesus?

  

  

  

Noter



MENIGHETEN
       & 
DEN  
  HELLIGE
          ÅND

9
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SPØRSMÅL

• Hva er menighetens rolle i dag? Og gjennem histo-
rien?

• Hvordan var den første kristne menighet?

• Hva er eksistensgrunnlaget for den kristne kirken?

• Hva er formålet med et kristent fellesskap?  
For andre og for oss?

• Hva er Den hellige ånds rolle?

• Hva foregår i himmelen i denne delen av  historien? 
Hva gjør Jesus?

TANKER

Hva kjennetegner den første kristne menigheten? 

Hva var viktig for dem? (vers 42-47)

a 

b

c

d

REFLEKSJON

Når du tenker på din menighet og kirken vår, hva gjør 
vi for oss selv? Hva gjør vi for andre?

MENIGHETEN                                            

STADIUM 5 – DEL 1

BIBELTEKSTER: 

Matteus 28,18-20

Apostlenes gjerninger

Romerne 10

LES  
Apostlenes  
gjerninger 2
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KONKLUSJON

Jesus gjør tjeneste i den himmelske helligdommen 
for å kalle oss tilbake til Gud. Han må bringe oss 
tilbake til Gud før han kan ta oss med til Paradis. 
Vår oppgave mens vi venter, er å fortelle andre 
mennesker om Jesus og oppfordre dem til å svare på 
hans kall.

APPELL

Ønsker du å svare ”JA” til Guds kall om å tjene an-
dre mennesker? 

Hvordan vil du gjøre det?

DEN BIBELSKE FORTELLINGEN  
STADIUM 4-7
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SPØRSMÅL

• Hva er din rolle i menigheten?

• Hva er menighetens rolle for deg i ditt liv?

• Hvilke ulike oppgaver finnes i menigheten?

• Hva er nådegaver?

• Hva er forskjellen mellom Guds visdom og verdens 
visdom? Er de i konflikt med hverandre? Hvordan 
kan dette være til oppmuntring og samtidig en 
utfording for oss?

• Hva er din rolle overfor andre utenfor menigheten?

STUDIUM

Hvilke nådegaver er beskrevet i bibelteksten du har lest 
i dette studiet? (Se Efeserbrevet 4.)

Nevn noen nådegaver:

1 

2

3

4

5

REFLEKSJON

• Hvilke nådegaver har Gud gitt deg?

• Hva sier andre at du er flink til?

• Hva motiverer deg?

• Hva brenner du for?

• Når opplever du at Gud hjelper deg?

• Hvordan tror du Gud kan bruke deg?

MENIGHETEN                                            

STADIUM 5 – DEL 2

BIBELTEKSTER: 

1. Korinterne 1-2; 13-16 

Efeserne 

Jakobs brev
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FELLESSKAP

Hva er ditt ansvar i menigheten?

Hva er ditt ansvar i lokalsamfunnet?

Hvilket åndelig fellesskap sender Jesus deg til?

Hvor føler du deg mest hjemme?

Hva ønsker du å engasjere deg i?

MISJON

Hvilke muligheter har du til å fortelle andre om Jesus i 
hverdagen?

Hvem kan du fortelle om Jesus?

Hvordan kan du vise vennene dine hvem Jesus er – 
både gjennom ord og handling?

KONKLUSJON

Man kan ikke være en kristen alene. Det er derfor vi 
har menigheten. Vi er her for å støtte hverandre, for å 
bygge hverandre opp. Vi er her for å vise verden hvem 
Jesus er.

APPELL

Hvordan kan du være til hjelp for å styrke andres tro, 
både i og utenfor menigheten? 

Vet du om noen som ikke kjenner Jesus ennå? Hva kan 
du gjøre for ham eller henne?

MENIGHETEN                                            

STADIUM 5 – DEL 2
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HELLIG- 
 DOMMEN
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SPØRSMÅL

Hva er hensikten med helligdommen?

Hva er den historiske betydningen av helligdommen?

Hva gjør Jesus nå?

Hva betyr det at Jesus er vår øversteprest?

Hvorfor er Jesus kvalifisert til å være vår øversteprest?

STUDIUM

Les om den store forsoningsdagen i 3. Mosebok 16.

Hvorfor er det viktig? Hvordan fungerte helligdoms-
tjenesten på Moses sin tid? Hva kan vi lære av det?

Hva formidler denne historien om helligdommens be-
tydning? Hvordan påvirket dette forholdet mellom Gud 
og hans folk?

DOMMEN                                        

STADIUM 6 – DEL 1

BIBELTEKSTER

2. Mosebok 25,1-9 
3. Mosebok 16 
1. Kongebok 8 
Matteus 27,45-56 
Hebreerne

LES  
om innvielsen av  
tempelet 
i 1. Kongebok 8
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TANKER

• Hva skjedde i tempelet da Jesus døde på  
korset?

• Hva skjedde med andre graver?

Ved Jesu død på korset har vi fått direkte tilgang til 
Gud.

Jesu tjeneste i den himmelske helligdommen  
handler om å kalle oss tilbake til Gud (se Apg 2,39).

REFLEKSJON

Hvordan påvirker det ditt forhold til Jesus at han er 
vår øversteprest? 

KONKLUSJON

Jesus er vår øversteprest, og han er vår talsmann 
i den himmelske helligdommen. Helligdommen er 
nødvendig for oss så lenge vi er adskilt fra Gud. 
Med Jesus som vår skaper, prest, dommer,   
talsmann og venn har vi ingenting å frykte.

APPELL

Vil du overlate din sak til Jesus?

LES om Jesus i  
Hebreerbrevet

  

  

  

Noter

LES  
Matteus 27,45-56
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JESU 
 GJENKOMST
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SPØRSMÅL

• Hva skjer når vi dør? Og hva skjer ikke?

• Hva er en sjel?

• Hva er Jesu gjenkomst?

• Hvorfor er oppstandelsen så viktig å forstå?

• Hva venter vi på?

• Når kommer Jesus igjen?

• Hva vil skje når Jesus kommer igjen?

DOMMEN 

STADIUM 6 – DEL 2

BIBELTEKSTER: 

Matteus 25,31-46 
Romerne 
1. Tessalonikerne 
2. Tessalonikerne
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LES  
1. Tessalonikerne  
4,13-18

LES  
Romerbrevet

STUDIUM

Hva tror den vanlige mannen i gata skjer når vi dør? 
Nevn noen eksempler:

1 

2

3

4

Hva er det kristne håpet? Hva er det Paulus ikke ønsker 
at de skal være uvitende om? Hvorfor?

Hva er det Gud lover vil skje før Jesu gjenkomst (nå)?
Hva er det Gud lover vil skje når Jesus kommer igjen 
(senere)?

Prøv å fylle ut det som mangler nedenfor: (Der er sik-
kert flere ting som kan nevnes enn det er plass til her.)

NÅ:

1 Tro

2 Omvendelse

3 Rettferdiggjørelse

4 Helliggjørelse

5 

6 
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SENERE:

1 Ny kropp

2 Oppstandelse

3 Rettferdiggjørelse

4 

5 

6 

TANKER

Bibelen beskriver døden som en søvn

Bibelen forteller at mennesket er en levende sjel

Bibelen sier at vi ikke kan leve uten Gud

Bibelen påpeker at Herrens store dag har begynt

Bibelen beskriver det som vil skje før Jesu gjenkomst

Bibelen beskriver det som vil skje når Jesus kommer 
igjen

Bibelen forteller hva som vil skje etter Jesu gjenkomst

Bibelen sier ingenting om tidspunktet for Jesu  
gjenkomst – bortsett fra at det er snart

REFLEKSJON

Hvis vi ikke har en udødelig sjel, hvilke alternativer 
finnes? 

Hvis vi har en udødelig sjel, hvilke alternativer er så 
nødvendig i stedet for himmelen?

Hva er muligheten for at det vil være et evig paradis, 
dersom det samtidig eksisterer et evig brennenede 
helvete?

Det har tatt lang tid. Hva tenker du egentlig om at han 
kommer snart?
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KONKLUSJON

Jesus kommer snart igjen. Vi vet ikke når det blir, 
men vi gleder oss til han kommer, til dagen da vi skal 
få møte vår Frelser. De døde i Kristus sover mens de 
venter på den endelige oppstandelsen, når vi alle skal få 
møte Jesus i luften/skyene.

APPELL

Håper du Jesus kommer snart igjen? Hvorfor? Hvorfor 
ikke?

DEN BIBELSKE FORTELLINGEN  
STADIUM 6-7
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 RETTFERDIGHET
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SPØRSMÅL

• Hva er formålet med dommen?

• Hva gjør Jesus nå?

• Hva er Guds utfordring?

• Hva skjedde i himmelen før skapelsen?

• Hvorfor er det nødvendig å etterforske og evalu-
ere Gud?

• Hva venter vi på?

• Hvorfor er det viktig å tro at djevelen finnes?

TANKER

Ved Jesu død på korset ble…

1. Guds kjærlighet fullstendig åpenbart

2. Satans ondskap fullstendig åpenbart

3. Vi får velge hvem vi vil tro på: han som døde, 
eller han som drepte. 

Jesu oppstandelse viser at dette ikke ”bare er en god 
historie.” Profetene snakket sant, og fordi Jesus sto 
opp fra graven, kan vi med sikkerhet vite at det han 
sa mens han levde, også er sant.

A Guds rettferdighet er under angrep, men da hans 
kjærlighet ble åpenbart på korset, forsvant all 
tvil: frelsen var oppnådd.

B Frelsen blir virkeliggjort gjennom Jesu tjeneste 
som vår øversteprest i den himmelske hellig-
dommen.

C Frelsen blir fullstendig åpenbart gjennom dom-
men ved verdens ende.

DOMMENSTADIUM 6 – DEL 3

BIBELTEKSTER:

Esekiel  28, 11-19,  
Romerne 3,  
 Johannes’  
åpenbaring 12
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REFLEKSJON

Hva gjør djevelen? Prøv å beskrive det:

Hvor og hvordan oppstod det onde?

KONKLUSJON

Vi lever i en urettferdig verden – midt i kampen mellom 
Gud og Satan. Men ved Jesu død og oppstandelse kan vi 
allerede nå vite at Gud har vunnet og at all ondskap vil 
bli utslettet til slutt. Dette er vårt håp for framtiden og 
vår trøst og glede i dag. 

APPELL

Gud er på din side. Vil du være på hans side?

Hvem er mulige vinnere? Det er Gud som blir dømt.

LES  
Åpenbaringen  
12,7-18

LES  
Esekiel 28,11-19

LES  
Romerne 3,1-4



14

PARADIS
GJENOPPRETTET
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SPØRSMÅL

• Hva vil skje etter Jesu gjenkomst?

• Hvorfor blir vi frelst?

• Hva er de tre englers budskap, og hva betyr de for 
oss?

• Hvorfor fokuserer syvendedags-adventistene så 
mye på endetiden?

• Hva vil skje når paradiset blir  gjenopprettet?

• Hva er sammenhengen mellom den første skapel-
sen og gjenskapelsen på slutten av historien?

STUDIUM

Hvem er den sentrale figuren? Hvorfor blir han tilbedt? 
(Se vers 11.)

Hvem er verdig til å åpne boken? Hvorfor?

GJENSKAPELSE STADIUM 7 

BIBELTEKSTER: 

Johannes’ åpenbaring

LES  
Åpenbaringen 4

LES  
Åbenbaringen 5
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LES  
Åpenbaringen  
14,6-13

LES IGJEN 
Åpenbaringen  
14,6-13

Hva er det evige evangelium? Prøv å beskrive det med 
dine egne ord:

TANKER

• Det er Jesus som frelser

• Skaperen er også gjenskaperen

• Gud lover at Paradis vil bli gjenoprettet

• Gud lover at ondskapen vil bli utslettet 

DEN FØRSTE ENGELEN proklamerer Gud som skaper

DEN ANDRE ENGELEN peker på forvirring og avslø-
rer vrangforestillinger om hvem Gud er

DEN TREDJE ENGELEN kommer med et budskap om 
både advarsel og oppmuntring for den siste tiden

 

REFLEKSJON

Disse versene hadde en spesiell betydning for de første 
sabbatsholdende adventistene. Hvilken betydning har 
de i dag?

GJENSKAPELSE STADIUM 7 



68

Prøv å lage deg en oversikt over de siste hendelsene et-
ter Jesu gjenkomst. Hva skjer:

1. Med dem som tror?

2. Med dem som ikke tror?

3. Med djevelen?

4. Med Gud? 

Hva sier løftet som gis helt i slutten av boken? Hva betyr 
dette for oss i dag?

Hvordan blir livet på den nye jord?

KONKLUSJON

Gud er skaper. Det er en meningsfull begynnelse, og vi 
ser fram til en meningsfull avslutning: Paradis  
gjenopprettet. Hos Gud finner vi mening, håp og trøst. 
Guds nåde frelser oss.

APPELL

Ønsker du en lykkelig slutt på universets konflikt?  
Ønsker du å leve på den nye jord?

Tror du at Jesus snart kommer igjen, og ønsker du å 
være med på å forberede verden på denne dagen?

LES 
Åpenbaringen  
20-22

DEN BIBELSKE 
FORTELLINGEN Jødisk forståelse
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ELLEN WHITE – SUNN LIVSSTIL – FAMILIE

Det er flere grunner til at de tre siste temaene er valgt 
ut. Selv om de er presentert på en litt annen måte, 
er de like mye en del av historien. Det er viktig å se 
på noen av de tingene du vil ”oppdage” eller møte, og 
kanskje har du allerede blitt presentert for det.

Disse tre studiene kommer til sist, ikke fordi de er av 
mindre betydning, men fordi det er viktig å få et inn-
blikk i hvem Gud er før vi ser på hva disse betyr for oss 
rent praktisk. 

PERSPEKTIV

1) Vi ønsker ikke at du skal bli medlem av Adventist-
kirken, og senere bli overrasket og skulle ønske at 
noen hadde fortalt deg om dette tidligere.

2) Adventistkirken har mye fokus på en sunn livsstil 
og familien fordi vi tror at de ulike delene av livet 
henger sammen. Derfor er en sunn livsstil og gode 
familierelasjoner viktige i forhold til vårt gudsfor-
hold.

3) Det er lenge siden den siste boken i Bibelen ble 
skrevet. Men vi tror like fullt at Gud fortsatt er 
med oss, at han er aktiv i verden og at han brukte 
en kvinne som het Ellen White til å veilede oss 
som kirkesamfunn.

Allerede i det første bibelstudiet så vi hvordan Gud 
er aktivt innvolvert i menneskers liv. Han er genuint 
interessert i at vi skal ha det bra, både i vårt forhold til 
verden, dyrene og hverandre. Disse tre temaene kan 
defor bli sett på som ”ting vi vender tilbake til” i flere 
detaljer.



15

ELLEN
 WHITE
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SPØRSMÅL

• Hvorfor tror mange syvendedags-adventister, at 
Ellen White var en profet?

• Hvordan skal vi forstå det hun skrev (bøker, artik-
ler, osv.)?

• Hva prøver Ellen White å fortelle oss?

• Hva sier Bibelen om tidsprofetier?

• Hvordan forholder vi oss til Ellen White som en 
autoritet uten å likestille henne med Bibelen?

BAKGRUNN

Ellen White ble født 26. november 1827 og døde 16. juli 
1915.

Hun skrev mer enn 5000 artikler og 40 bøker, og er en 
av de mest publiserte forfatterne i verden. 

Hun levde mesteparten av sitt liv i USA. Hun reiste 
også mye i Europa, og bodde i Australia i flere år.

Hun var gift med James White og mor til fire sønner.

Hun omtaler seg selv som ”et lite lys” i forhold til Bibe-
len som ”det store lyset”.

Hun var motvillig til å kalle seg selv profet, så hun kalte 
seg i stedet  ”en budbærer“.

TANKER

• Gud åpenbarer det han ønsker å gjøre gjennom 
sine profeter.

• Det er større forskjell på Ellen Whites tid og vår 
tid enn det folk ofte tar høyde for.

• Var Ellen White inspirert på samme måte som de 
andre profetene?

• Bibelens autoritet står øverst, Ellen Whites rolle er 
å lede oss til Bibelen

• Ellen White hadde en bekreftende rolle – ikke en 
normativ. Hun er ikke grunnlaget for våre tros-
punkter.

BIBELTEKSTER:

1. Mosebok 5-6; 11-24  
2. Mosebok 12,40-42  
Jeremia 29 
Daniel 8-9  
Amos 3,7 
Markus 1  
Johannes’  
åpenbaring 10
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ABRAHAM  400 ÅR  MOSESABRAHAM  400 ÅR  MOSES

DANIEL  2300 ÅR  ????

REFLEKSJON

Ellen White skrev mange bøker. Det beste argumentet 
for Ellen White er å lese det hun skrev, f.eks.:

• Veien til Kristus

• Slektenes håp

• Patriarker og profeter

• Mot historiens klimaks

• Helse og livsglede

”Nye” bøker av Ellen White utgis fortsatt. De er ofte si-
tatsamlinger som er publisert etter hennes død, og som 
gjerne tar opp bestemte temaer. Vi anbefaler at  du 
begynner med de bøkene hun skrev da hun selv levde. 

TATT I BETRAKTNING

Adventistkirken blir ofte kritisert for sin tro på Ellen 
White som profet, særlig fordi hun skrev om mange 
kontroversielle temaer. For mer informasjon og svar på 
disse spørsmålene, se f.eks.:

www.whiteestate.org eller www.egwwritings.org

KONKLUSJON

Patriarker og profeter begynner med ordene: ”Gud er 
kjærlighet.” Mot historiens klimaks avslutter med  
ordene: ”Gud er kjærlighet.” Dette rammer inn hele 
hennes budskap, og alt annet burde ses i lyset av det.

APPELL

Vil du prøve å lese en av Ellen Whites bøker? Hvilken 
vil du begynne med? 

HENOK/ METUSJALAH  969 ÅR  NOAH

TIDSPROFETIER I BIBELEN
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ABRAHAM  400 ÅR  MOSES DANIEL  490 ÅR  DØPEREN JOHANNES

DANIEL  2300 ÅR  ????

JEREMIA   70 ÅR   DANIEL

  

  

  

Noter



16

 EN
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SPØRSMÅL

• Nevn noen bibelske prinsipper for en sunn livsstil.

• Hvofor er dette så viktig?

• Hvorfor tar Adventistkirken så klar avstand fra 
skadelige stimulanser, som alkohol og narkotika? 

• Hvilke andre ting er skadelig for helsen?

• Hva betyr det å være en nasireer?

BAKGRUNN

Et av de særegne kjennetegnene ved Adventistkriken er 
at vi ikke tror på sjelens udødelighet. Denne teologiske 
forståelsen av sjelen har betydd at at fokuset på hele 
mennesket – også kroppen – fikk mye større plass enn 
tidligere.

Adventistbevegelsen startet i USA på midten av 
1800-tallet. På det tidspunktet var det en utbredt 
gambling og drikkekultur. I tillegg var det mange andre 
helseproblemer i samfunnet på grunn av mangel på 
grunnleggende helsekunnskap. Dette var noen av sam-
funnsproblemene som fikk adventistene til å reagere. 

Tradisjonelt har syvendedags-adventister sett på seg 
selv som nasireere. Å være en nasireer vil si å være 
”satt til side” for en spesiell tjeneste. For dem gjaldt det 
spesielle livsstilsregler. 

Akkurat som prestene og profetene i Det gamle testa-
mente hadde som oppgave å forberede israelsfolket på 
Messias komme, er vår oppgave å forberede folk på 
Jesu andre komme. Døperen Johannes levde rett før 
Jesu første komme. Vi tror at vi nå lever rett før Jesu 
andre komme.

LIVSSTIL DEL 1

BIBELTEKSTER: 

4. Mosebok 6,1-21  
Matteus 22,34-40  
Romerne 14  
1. Peters brev 2,9-10



78

STUDIUM

Les Matteus 22,34-40

Hvilke ”deler” av mennesket blir nevnt?

1

2 

3 

Vår åndelige, mentale og fysiske helse kan ikke skilles 
fra hverandre, slik vi noen ganger skulle ønske. De er 
hele tiden i samspill med og påvirker hverandre.  
Hvordan vi behandler kroppen vår, påvirker også guds-
forholdet vårt.

Hva er det Paulus forklarer i dette kapittelet? 

Hvilke lærdommer kan du dra nytte av? 

Hva er ditt ansvar overfor din neste?

TANKER

Det kan være nytting å skille mellom tre slags helseråd: 

1. Det vi avstår fra

2. Det vi fraråder

3. Det vi anbefaler

Ofte diskuterer vi bare kategori 1 og 2, heller en kate-
gori 3, som er det vi egentlig burde fokusere på. Kate-
gori 3 anbefaler at vi burde få nok sollys, vann, søvn og 
et variert kosthold. 

Vi anbefaler måtehold i alt som er bra, og at man tar 
avstand fra det som kan være skadelig.

LES  
Romerne 14
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REFLEKSJON

I mange situasjoner, kanskje særlig i kirka, vil man 
kunne oppleve adventisters helsevaner. Dette kan være 
totalavhold fra alkohol, tobakk og til og med koffein, 
samt et sunt, variert kosthold uten urent kjøtt og ofte 
vegetabilsk eller plantebasert kost.

Hvilke ting i livet ditt passer i de ulike kategoriene? 
Hvorfor?

KONKLUSJON

Hvis kjærligheten står i sentrum, og hvis vi påtar oss 
rollen som prester for våre medmennesker, blir det 
lettere å finne ut av hvilke ting vi bør avstå fra. Gud  
ønsker bare det aller beste for livet ditt. Han skapte 
deg. Derfor vet han også hva som er best.

APPELL

I stedet for å spørre om det du gjør, er bra for deg 
selv, bør du heller spørre: ”Er det godt for menneskene 
rundt meg?”



17

FAMILIE



81

SPØRSMÅL

• Hva var Guds opprinnelige plan for ekteskapet og 
familien?

• Hvilket problem oppstod etter syndefallet?

• Hvordan kan vi motarbeide vår syndige natur?

• Hva betyr det at mannen skal være hodet? Hvem 
bestemmer?

• Hvordan kan vi bli flinkere til å tjene?

• Hva er menighetens rolle?

• Hva er viktig i starten av et forhold?

• Hva vil det si at kroppen vår er et tempel for Den 
hellige ånd?

FORBEREDELSE

Beskriv det ideelle ekteskapet:

LIVSSTIL DEL 2

BIBELTEKSTER: 

1. Mosebok 1-3  
Efeserne 5,21-33 
1. Korinterne 6,12-20

LES 
1. Mosebok 2
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Legg spesielt merke til vers 16-19. Hva betyr disse 
konsekvensene?

TANKER

Helt fra begynnelsen er vi skapt like – både mann og 
kvinne er skapt i Guds bilde.

Vår syndige natur påvirker vår kjærlighet til hverandre:

• Mannen ønsker å herske over kvinnen

• Kvinnen er knyttet til mannen sin selv om han 
behandler henne dårlig

• Mannen lytter til kvinnen heller enn til Gud

Vår syndige natur har påvirket vårt forhold til naturen, 
som er Guds skaperverk

• Vi er forbrukere heller enn forvaltere

STUDIUM

Hva betyr det  å være fylt av Ånden? (Se vers 19-21.)

Hvordan beskriver vers 21 gjensidighet og likestilling? 

Hva er kvinnens rolle?

Hva er mannens rolle?

Hvordan kan du være en person som en  annen vil  
elske? Hvordan ønsker du at andre skal være?

LES  
1. Mosebok 3

LES  
1. Mosebok 1

LES  
Efeserne 5,15-33
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REFLEKSJON

Se på illustrasjonen. Når du tenker på konsekvensene 
av synd skissert i 1 Mos 3, hva fungerer best? At man-
nen tjener først, eller at kvinnen tjener først?

Hvis du skal gifte deg, hva vil du ønske at din fremti-
dige ektefelle ”allerede har prøvd ut”?

Kroppen er et tempel for Den hellige ånd. Hvordan kan 
du beskytte den, både før og i ekteskapet?

Sex er en gave fra Gud. Det er eksteskapet også. Der-
som du ønsker å få mest ut av begge disse gavene, er 
de best når de hører sammen.

Hvordan ønsker du å formidle og fortelle barna dine 
om Gud? Tenk igjennom hva du trenger å ha felles med 
ektefellen din for å gjøre det til virkelighet. 

Ekteskapet er en av de første gavene Gud gir  
menneskene. Vi skal bli ett, akkurat som Gud er én. 
Ekteskapet er et bilde på Gud. Kanskje det er derfor 
skilsmisse er så vanskelig – fordi det er så langt i fra 
Guds ideal for oss.

KONKLUSJON

Husk at Gud er større enn alle våre feil. Vi har alle gjort 
ting vi skulle ønske vi kunne endre på, men Gud kan 
tilgi oss. Gud har skapt oss. Derfor vet han også hva 
som er best for oss. Følelser er viktig, men enda vikti-
gere er det å lytte til Gud.

APPELL

Hvilke valg ønsker du å ta i forhold til egen kropp?

Hvilke valg ønsker du å ta i forhold til Gud og familien 
din?

2

1

1

2

MANN MANNKVINNE KVINNE



I tillegg til dette studiematerialet om den 
bibelske fortellingen anbefaler vi også føl-
gende ressurser. Nesten ressursene finner 
du mer informasjon om på sabu.no.

 [truth]LINK

 INTRO-andakter (hopechannel.no)

 Bibelstudium    

  ADVENTungdom

 SabbatsChat

TILLEGGSMATERIALE
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Bibelen på en time  
(https://www.bibel.no/Verbum/Nettbokhandel/

Bibel/Bibeldeler/Bibelen-pa-en-time-1)



SYVENDEDAGS-
ADVENTIST-
KIRKENS

TROS-
   PUNKTER 



86

1. Den hellige skrift
Den hellige skrift, Det gamle- og Det nye testamente, er Guds 
skrevne ord, gitt ved guddommelig inspirasjon. De inspirerte 
forfatterne talte og skrev ledet av Den hellige ånd. I sitt Ord 
har Gud gitt oss den nødvendige kunnskapen for at vi kan bli 
frelst. Den hellige skrift er den øverste, autoritative og ufeil-
barlige åpenbaringen av hans vilje. Den er karakterens rette-
snor, normen som menneskets handlinger kan prøves mot, den 
definitive åpenbarer av trospunkter, og en pålitelig framstilling 
av Guds gjerninger i historien. (Salmene 119,105; Ordspråkene 
30,5-6; Jesaja 8,20; Johannes 17,17; 1. Tessaloniker 2,13; 2. 
Timoteus 3,16-17; 2. Peter 1,20-21; Hebreerne 4,12).

2. Treenigheten
Det er én Gud: Faderen, Sønnen og Den hellige ånd, en enhet 
av tre personer i evig sameksistens. Gud er udødelig, allmektig 
og allvitende. Han står over alt og er allestedsnærværende. 
Gud er uendelig og står utenfor rekkevidden av menneskelig 
fatteevne. Likevel er han kjent, for han har åpenbart seg selv. 
Gud som er kjærlighet, er for evig verdig at hele skapningen 
tilber, opphøyer og tjener ham. (1. Mosebok 1,26; 5. Mosebok 
6,4; Jesaja 6,8; Matteus 28,19; Johannes 3,16; 2. Korinterbrev 
1,21-22; 13,13; Efeserne 4,4-6; 1. Peter 1,2).

3. Faderen
Gud, den evige Far, er Skaperen, kilden til liv, han som op-
prettholder og hersker over alt det skapte. Han er rettferdig 
og hellig, barmhjertig og nådig, sen til vrede og alltid rik på 
kjærlighet og trofasthet. De egenskaper og den makt som 
kommer til syne hos Sønnen og Den hellige ånd, er også Fade-
rens egenskaper og makt. (1. Mosebok 1,1; 5. Mosebok 4,35; 

Syvendedags-adventistene har Bibelen som sin eneste trosbekjennelse, 
og mener at Skriften inneholder en del fundamentale læresetninger. Disse 
læresetningene, slik de er gjengitt i det følgende, uttrykker Syvendedags 
Adventistkirkens forståelse av Bibelen. Endringer av disse trospunktene kan 
skje ved en generalforsamling i samfunnets verdensorganisasjon (the General 
Conference of Seventh-day Adventists), når Den hellige ånd leder menigheten 
til en fullere forståelse av bibelsk sannhet, eller man finner at Guds ords lære 
rent språklig kan uttrykkes på en bedre måte.

VÅR NÅVÆRENDE

 FORSTÅELSE
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Salmene 110,1, 4; Åpenbaringen 4,11; Johannes 3,16; 14,9; 1. 
Korinterbrev 15,28; 1. Timoteus 1,17; 1. Johannes 4,8; Johan-
nes 14,9).

4. Sønnen
Gud, den evige Sønn, ble menneske i Jesus Kristus. Ved ham ble 
alle ting skapt. Han åpenbarte Guds karakter og ga alle men-
nesker frelsens gave. Ved ham skal verden dømmes. Som sann 
Gud fra evighet til evighet ble han også sant menneske, Jesus 
Kristus. Han ble unnfanget ved Den hellige ånd og født av jom-
fru Maria. Han levde som oss og ble fristet som et menneske, 
samtidig som han var et fullkomment eksempel på Guds rett-
ferdighet og kjærlighet. Ved sine mirakler åpenbarte han Guds 
kraft. I seg selv var han et bevis for at han var den Messias Gud 
hadde lovt. Frivillig led og døde han på korset for våre synder og 
i vårt sted. Han ble oppreist fra de døde og fór opp til himmelen 
for å gjøre tjeneste i den himmelske helligdom på våre vegne. 
Han skal komme tilbake i herlighet, denne gangen for å utfri 
sitt folk for godt og gjenopprette alle ting. (Jesaja 53,4-6; Daniel 
9,25-27; Lukas 1,35; Johannes 1,1-3, 14; 5,22; 10,30; 14,1-3, 9, 
13; Romerne 6,23; 1. Korinterbrev 15,3-4; 2. Korinterbrev 3,18; 
5,17-19; Filipperne 2,5-11; Kolosserne 1,15-19; Hebreerne 2,9-
18; 8,1-2).

5. Den hellige ånd
Gud, den evige Ånd, var aktiv sammen med Faderen og Sønnen 
i skapelsen, inkarnasjonen og gjenløsningen. Han er like mye 
en person som Faderen og Sønnen. Han inspirerte de men-
nesker som skrev Den hellige skrift. Han fylte Kristi liv med 
kraft. Han kaller og overbeviser mennesker. De som tar imot 
ham, fornyer og forvandler han til Guds bilde. Han er sendt 
av Faderen og Sønnen for alltid å være hos Guds barn. Han gir 
menigheten de åndelige gaver, utruster den med kraft til å vit-
ne for Kristus, og leder den til hele sannheten slik vi finner den 
i Skriften. (1. Mosebok 1,1-2; 2. Samuel 23,2; Salmene 51,11; 
Jesaja 61,1; Lukas 1,35; 4,18; Johannes 14,16-18, 26; 15,26; 
16,7-13; Apostlenes gjerninger 1,8; 5,3; 10,38; Romerne 5,5; 1. 
Korinterbrev 12,7-11; 2. Korinterbrev 3,18; 2. Peter 1,21).

6. Skapelsen
Gud er skaperen av alle ting, og har åpenbart i Skriften den 
autentiske og historiske fortellingen om sin virksomhet som 
skaper. Han skapte universet, og i en ikke fjern fortid laget 
Herren «himmelen og jorden, havet og alt som er i dem» i en 
seks-dagers skapelse, og hvilte på den syvende dagen. Dermed 
innstiftet han sabbaten som et evig minne om det arbeidet 
han utførte og fullførte i løpet av seks bokstavelige dager, som 



88

sammen med sabbaten utgjorde den samme tidsenhet, som vi 
i dag kaller en uke. Den første mann og kvinne ble skapt i Guds 
bilde som kronen på skaperverket. De fikk herredømme over 
verden, og ansvaret for å ta vare på den. Da skaperverket var 
fullendt, var det «overmåte godt» og forkynte Guds herlighet. 
(1. Mosebok 1,1-2, 5, 11; 2. Mosebok 20,8-11; Salmene 19,2-7; 
33,6, 9; 104; Jesaja 45,12, 18; Apostlenes gjerninger 17,24; Ko-
losserne 1,16; Hebreerne 1,2; 11,3; Åpenbaringen 10,6; 14,7).

7. Menneskets natur
Mann og kvinne ble skapt i Guds bilde med personlig særpreg, 
med evner og frihet til å tenke og handle. Selv om de ble skapt 
som frie vesener, er de en udelelig enhet av legeme, sjel og ånd 
som er avhengig av Gud for liv og ånde og alle ting. Da våre 
første foreldre var ulydige mot Gud, fornektet de sin avhen-
gighet av ham og falt fra sin høye stilling. Guds bilde i dem ble 
skjemmet, og de ble underlagt døden. Deres etterkommere har 
del i den falne natur og dens følger. De blir født med svakheter 
og med tilbøyelighet til det onde. Men i Kristus forsonte Gud 
verden med seg selv, og ved sin Ånd gjenoppretter han Skape-
rens bilde i angrende, dødelige mennesker. Vi er skapt til Guds 
ære, kalt til å elske ham og hverandre, og til å ha omsorg for 
verden omkring oss. (1. Mosebok 1,26-28; 2,7, 15; 3; Salmene 
8,5-9; 51,7, 12; 58,4; Jeremia 17,9; Apostlenes gjerninger 
17,24-28; Romerne 5,12-17; 2. Korinterbrev 5,19-20; Efeserne 
2,3; 1. Tessaloniker 5,23; 1. Johannes 3,4; 4,7-8, 11, 20).

8. Den store konflikt
Hele menneskeheten er nå involvert i en stor konflikt mel-
lom Kristus og Satan vedrørende Guds karakter, hans lov og 
hans herredømme over universet. Denne konflikten begynte 
i himmelen da et skapt vesen som var utrustet med frihet til 
å velge, i selvopphøyelse ble til Satan, Guds motstander, og 
fikk en del av englene til å gjøre opprør. Han førte opprørets 
ånd inn i denne verden da han fikk Adam og Eva til å synde. 
At mennesket syndet den gang, førte til at Guds bilde i men-
neskeheten ble forvrengt, at den verden Gud hadde skapt, kom 
i ulage og senere gikk til grunne i en global vannflom, som 
beskrevet i den historiske fortellingen i 1. Mosebok 1 – 11. Alt 
det skapte er vitne til at vår verden er blitt en skueplass for 
den universelle konflikten som til slutt vil vise at kjærlighetens 
Gud er rettferdig. For å hjelpe sitt folk i denne kampen, sender 
Kristus Den hellige ånd og lojale engler for å gi veiledning, 
beskyttelse og støtte på frelsens vei. (1. Mosebok 3; 6-8; Job 
1,6-12; Jesaja 14,12-14; Esekiel 28,12-18; Romerne 1,19-32; 
3,4; 5,12-21; 8,19-22; 1. Korinterbrev 4,9; Hebreerne 1,14; 1. 
Peter 5,8; 2. Peter 3,6; Åpenbaringen 12,4-9).
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9. Kristi liv, død og oppstandelse
Kristus viste fullkommen lydighet mot Guds vilje, og i hans 
lidelse, død og oppstandelse skaffet Gud til veie det eneste som 
kan sone for menneskets synd, slik at de som i tro tar imot 
denne soningen, kan få evig liv. Derved vil hele universet bedre 
forstå Skaperens uendelige og hellige kjærlighet. Denne full-
komne soningen bekrefter Guds lovs rettferdighet og hans nådige 
karakter, fordi den både fordømmer vår synd og gjør det mulig 
for oss å få tilgivelse. Kristi død i menneskets sted soner, forliker 
og forvandler. Kristi fysiske oppstandelse forkynner Guds seier 
over det ondes makt og garanterer den endelige seier over synd 
og død for dem som tar imot soningen. Oppstandelsen utroper 
Jesus Kristus som Herre. For ham skal hvert kne, i himmel og på 
jord, bøye seg. (1. Mosebok 3,15; Salmene 22,2; Jesaja 53; Johan-
nes 3,16; 14,30; Romerne 1,4; 3,25; 4,25; 8,3-4; 1. Korinterbrev 
15,3-4, 20-22; 2. Korinterbrev 5,14-15, 19-21; Filipperne 2,6-11; 
Kolosserne 2,15; 1. Peter 2,21-22; 1. Johannes 2,2; 4,10).

10. Frelsens erfaring
I Guds uendelige kjærlighet og nåde gjorde han Kristus, som 
ikke visste av synd, til synd for oss, slik at vi i ham skulle få 
Guds rettferdighet. Ledet av Den hellige ånd, innser vi vårt 
behov, innrømmer vår syndighet, angrer våre overtredelser 
og viser tro på Jesus som frelser og Herre, stedfortreder og 
eksempel. Denne frelsende troen blir til ved Ordets guddom-
melige kraft og er en gave av Guds nåde. Gjennom Kristus blir vi 
rettferdiggjort og godtatt som Guds sønner og døtre og frigjort 
fra syndens herredømme. Ved Ånden blir vi født på nytt og hel-
liggjort. Ånden fornyer vårt sinn, skriver Guds kjærlighets lov i 
vårt hjerte, og vi får kraft til å leve et hellig liv. Ved å bli i ham, 
får vi del i guddommelig natur og har forsikringen om frelse nå 
og frifinnelse i dommen. (1. Mosebok 3,15; Jeremia 31,31-34; 
Esekiel 33,11; 36,25-27; Habakkuk 2,4; Markus 9,23-24; Johan-
nes 3,3-8, 16; 16,8; Romerne 3,21-26; 5,6-10; 8,1-4, 14-17; 
10,17; 12,2; 2. Korinterbrev 5,17-21; Galaterne 1,4; 3,13-14, 26; 
4,4-7; Efeserne 2,4-10; Kolosserne 1,13-14; Titus 3,3-7; Hebre-
erne 8,7-12; 1. Peter 1,23; 2,21-22; 2. Peter 1,3-4; Åpenbaringen 
13,8).

11. Vekst i Kristus
Ved sin død på korset seiret Jesus over ondskapens krefter. Han 
som i sitt jordiske liv hadde myndighet over de onde ånder, har 
brutt deres makt og fastsatt deres endelige dom. Jesu seier gir 
oss seier over de onde maktene som fremdeles prøver å utøve 
kontroll over oss. Vi kan vandre med ham i fred, glede og trygg 
forvissning om hans kjærlighet. Nå bor Den hellige ånd i oss og 
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gir oss kraft. Når vi til enhver tid er overgitt til Jesus som vår 
frelser og herre, er vi satt fri fra det vi tidligere har gjort. Vi 
lever ikke lenger i det mørke, den frykten for onde makter, og 
den uvitenheten og meningsløsheten som tidligere kjennetegnet 
våre liv. I denne nye friheten i Jesus er vi kalt til å vokse, slik at 
vår karakter formes etter hans bilde. Vi kan ha samfunn med 
ham gjennom daglig bønn, finne næring i hans ord, grunne over 
Ordet og den måten han har ledet oss på, synge til hans pris, 
samles i tilbedelse og ta del i menighetens oppdrag. Vi er også 
kalt til å følge Kristi eksempel ved å vise omsorg for menne-
skehetens fysiske, mentale, sosiale og åndelige behov. Når vi gir 
oss selv i kjærlig tjeneste for andre og vitner om hans frelse, 
vil hans stadige nærvær hos oss ved sin Ånd forvandle hvert 
øyeblikk, og hver oppgave til en åndelig erfaring. (1. Krønikebok 
29,11; Salmene 1,1-2; 23,4; 77,12-13; Matteus 20,25-28; 25,31-
46; Lukas 10,17-20; Johannes 20,21; Romerne 8,38-39; 2. Korin-
terbrev 3,17-18; Galaterne 5,22-25; Efeserne 5,19-20; 6,12-18; 
Filipperne 3,7-14; Kolosserne 1,13-14; 2,6, 14-15; 1. Tessaloniker 
5,16-18, 23; Hebreerne 10,25; Jakob 1,27; 2. Peter 2,9; 3,18; 1. 
Johannes 4,4).

12. Menigheten
Menigheten er fellesskapet av de troende som bekjenner 
Jesus Kristus som Herre og frelser. Som en videreføring av 
Guds folk i Det gamle testamentes tid, er vi kalt ut fra ver-
den. Vi kommer sammen for å tilbe, for å oppleve fellesskap, 
for å bli undervist i Ordet, for å feire Herrens nattverd, for å 
tjene menneskeheten, og for å forkynne evangeliet over hele 
verden. Menigheten har sin myndighet fra Kristus, Ordet som 
ble menneske slik det er åpenbart i Bibelen,  det skrevne ord. 
Menigheten er Guds familie, adoptert av ham som sine barn, 
og dens medlemmer lever på grunnlaget som ble lagt i den nye 
pakt. Menigheten er Kristi legeme, et troens fellesskap der 
Kristus selv er hodet. Den er bruden som Kristus døde for, så 
han kunne hellige og rense den. Når han kommer tilbake som 
seierherre, vil han personlig ta imot en herliggjort menighet, 
de trofaste fra alle slektsledd, de som er frikjøpt med hans 
blod og som ikke har flekk eller rynke, men er hellig og uten 
feil. (1. Mosebok 12,1-3; 2. Mosebok 19,3-7; Matteus 16,13-
20; 18,18; 28,19-20; Apostlenes gjerninger 2,38-42; 7,38; 1. 
Korinterbrev 1,2; Efeserne 1,22-23; 2,19-22; 3,8-11; 5,23-27; 
Kolosserne 1,17-18; 1. Peter 2,9).

13. Menigheten i endetiden og vårt oppdrag
Den universelle menighet består av alle som oppriktig tror 
på Kristus, men i de siste dager vil det på grunn av et utbredt 
frafall bli kalt ut en «rest» som skal holde seg til Guds bud, og 



91

troen på Jesus. Denne «resten» forkynner at dommens time er 
kommet, at frelsen finnes i Kristus, og at hans gjenkomst er 
nær. Forkynnelsen er symbolisert ved de tre englene i Åpenba-
ringsbokens 14. kapittel. Den foregår samtidig med domshand-
lingen i himmelen, og fører til anger, omvendelse og refor-
masjon på jorden. Hver enkelt troende er kalt til personlig å 
være med i denne verdensomspennende vitnetjenesten. (Daniel 
7,9-14; Jesaja 1,9; 11,11; Jeremia 23,3; Mika 2,12; 2. Korinter-
brev 5,10; 1. Peter 1,16-19; 4,17; 2. Peter 3,10-14; Juda 3,14; 
Åpenbaringen 12,17; 14,6-12; 18,1-4).

14. Enhet i Kristi legeme
Menigheten er ett legeme med mange lemmer som er kalt fra 
alle nasjoner og stammer, tungemål og folk. I Kristus er vi en 
ny skapning. Særpreg i rase, kultur, utdanning og nasjonalitet, 
eller ulikheter mellom høy og lav, rik og fattig, mann og kvinne 
må ikke få splitte oss. Vi er alle likeverdige i Kristus, som 
med én Ånd har knyttet oss sammen i ett fellesskap med ham 
og med hverandre. Vi skal tjene andre og selv bli tjent, uten 
å stille betingelser. Gjennom Skriftens åpenbaring av Jesus 
Kristus, deler vi den samme troen og det samme håpet. Vi går 
ut med et felles vitnesbyrd til alle mennesker. Denne enheten 
har sitt opphav i den samstemmige treenige Gud, som har tatt 
imot oss som sine barn. (Salmene 133,1; Matteus 28,19-20; 
Johannes 17,20-23; Apostlenes gjerninger 17,26-27; Romerne 
12,4-5; 1. Korinterbrev 12,12-14; 2. Korinterbrev 5,16-17; 
Galaterne 3,27-29; Efeserne 2,13-16; 4,3-6, 11-16; Kolosserne 
3,10-15).

15. Dåpen
I dåpen bekjenner vi vår tro på Jesu Kristi død og oppstandelse, 
og vitner om at vi er døde for synden og har til hensikt å leve 
et nytt liv. Vi erkjenner at Kristus er Herre og frelser. Vi blir 
hans folk og opptatt som medlemmer i hans menighet. Dåpen 
er et symbol på at vi er forent med Kristus, at vår synd er til-
gitt, og at vi har mottatt Den hellige ånd. Den foregår ved ned-
senkning i vann og er betinget av bekjennelse av tro på Jesus, 
og anger over synd. Dåpen skjer etter at vi er blitt undervist 
i Den hellige skrift og har akseptert det den lærer. (Matteus 
28,19-20; Apostlenes gjerninger 2,38; 16,30-33; 22,16; Romer-
ne 6,1-6; Galaterne 3,27; Kolosserne 2,12-13).

16. Herrens nattverd
I Herrens nattverd får vi del i symbolene på Jesu legeme og 
blod og uttrykker dermed troen på ham som vår Herre og frel-
ser. Vi opplever et fellesskap der Kristus møter og styrker sitt 
folk. Når vi tar del, forkynner vi med glede Herrens død til han 
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kommer igjen. Forberedelsen til nattverden innbefatter selv-
ransakelse, anger og bekjennelse. Mesteren innstiftet fotva-
skingen som et uttrykk for fornyet renselse, for å symbolisere 
villighet til å tjene hverandre i Kristus-lik ydmykhet, og for å 
forene våre hjerter i kjærlighet. Nattverden er åpen for alle 
troende kristne. (Matteus 26,17-30, Johannes 6,48-63; 13,1-17; 
1. Korinterbrev 10,16-17; 11,23-30; Åpenbaringen 3,20).

17. Åndens gaver og tjenester
I enhver tidsalder gir Gud åndelige gaver til medlemmene av sin 
menighet. Disse gavene skal de enkelte medlemmer bruke i kjær-
lighetens tjeneste til det beste for menigheten og menneskehe-
ten. De deles ut av Den hellige ånd, som gir hvert enkelt medlem 
etter som han vil. Disse gavene gir de nødvendige egenskaper og 
tjenester som menigheten behøver for å oppfylle sin gudgitte op-
pgave. Skriften forteller at gavene innbefatter tjenester som tro, 
helbredelse, profeti, forkynnelse, undervisning, administrasjon, 
forlik, barmhjertighet, og selvoppofrende tjeneste og nestekjær-
lighet til hjelp og oppmuntring for mennesker. Noen medlemmer 
er kalt av Gud og utrustet av Ånden til anerkjente funksjoner 
i menigheten, som pastorer, evangelister og lærere som tren-
ges spesielt for å utruste medlemmene til tjeneste, for å føre 
menigheten fram til åndelig modenhet, og for å fremme enhet 
i troen og kunnskapen om Gud. Når medlemmene som trofaste 
forvaltere for Guds mangfoldige nåde, bruker disse åndelige 
gaver, blir menigheten beskyttet mot den ødeleggende virkningen 
av falsk lære. Den vil oppleve en vekst som er fra Gud, og bli op-
pbygd i tro og kjærlighet. (Apostlenes gjerninger 6,1-7; Romerne 
12,4-8; 1. Korinterbrev 12,7-11, 27-28; Efeserne 4,8, 11-16; 1. 
Timoteus 3,1-13; 1 Peter 4,10-11).

18. Den profetiske gave
Skriften vitner om at en av Den hellige ånds gaver er den 
profetiske gave. Denne gaven er et kjennetegn på den siste 
menigheten, og vi tror den viste seg i Ellen G. Whites virksom-
het. Det hun skrev, vitner med profetisk autoritet og trøster, 
veileder, underviser og irettesetter menigheten. Hennes skrifter 
gjør det klart at Bibelen er standarden som alle læresetninger 
og all erfaring må prøves mot. (4. Mosebok 12,6; 2. Krønikebok 
20,20; Amos 3,7; Joel 3,1-2; Apostlenes gjerninger 2,14-21; 2. 
Timoteus 3,16-17; Hebreerne 1,1-3; Åpenbaringen 12,17; 19,10; 
22,8-9).

19. Guds lov
De store prinsippene i Guds lov er uttrykt i de ti bud og kom 
til syne i Kristi liv. De uttrykker Guds kjærlighet og vilje og 
forteller hvordan vi skal leve og behandle hverandre. De gjelder 
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for alle mennesker til alle tider. Budene danner grunnlaget for 
Guds pakt med sitt folk og er hans målestokk i dommen. Gjen-
nom Den hellige ånds påvirkning påpeker budene synd og får 
oss til å føle behovet for en frelser. Vi får frelsen helt og fullt 
ved nåde og ikke på grunn av gjerninger, og dens frukt viser 
seg i lydighet mot budene. Denne lydigheten utvikler kristen 
karakter og gir en følelse av velvære. Den er tegn på vår kjær-
lighet til Herren og vår omsorg for våre medmennesker. Troens 
lydighet er et uttrykk for Kristi kraft til å forandre vårt liv, og 
slik styrker den det kristne vitnesbyrd. (2. Mosebok 20,1-17; 5. 
Mosebok 28,1-14; Salmene 19,6-13; 40,8-9; Matteus 5,17-20; 
22,36-40; Johannes 14,15; 15,7-10; Romerne 8,3-4; Efeserne 
2,8-10; Hebreerne 8,8-10; 1. Johannes 2,3; 5,3; Åpenbaringen 
12,17; 14,12).

20. Sabbaten
Etter skapelsens seks dager hvilte den nådige skaper på den 
sjuende dagen og innstiftet sabbaten som en gave til alle men-
nesker og som et minne om skapelsen. Det fjerde budet i Guds 
uforanderlige lov krever at vi helligholder den sjuende dags 
sabbat som en dag til hvile, tilbedelse og tjeneste i harmoni med 
den undervisning og det eksempel Jesus ga, han som er Herre 
over sabbaten. Sabbaten er en dag da vi kan glede oss over 
fellesskapet med Gud og hverandre. Den er et symbol på vår 
gjenløsning i Kristus, et tegn på vår helliggjørelse, et uttrykk for 
vår troskap og en forsmak på en evig framtid i Guds rike. Sabba-
ten er Guds varige tegn på hans evige pakt mellom ham og hans 
folk. Ved å overholde denne hellige tiden med glede fra kveld 
til kveld, fra solnedgang til solnedgang, feirer vi Guds gjerning 
i skapelsen og gjenløsningen. (1. Mosebok 2,1-3; 2. Mosebok 
20,8-11; 31,13-17; 3. Mosebok 23,32; 5. Mosebok 5,12-15; Jesaja 
56,5-6; 58,13-14; Esekiel 20,12, 20; Matteus 12,1-12; Markus 
1,32; Lukas 4,16; Hebreerne 4,1-11).

21. Kristen forvaltning
Vi er Guds forvaltere. Han har betrodd oss tid og muligheter, 
evner og eiendeler, og jordens grøde og ressurser. Vi er ansvar-
lige overfor ham for at alt dette blir brukt på en riktig måte. Vi 
erkjenner Guds eiendomsrett ved at vi trofast tjener ham og 
våre medmennesker og ved å gi tilbake tiende og gi gaver til 
evangeliets forkynnelse og menighetens underhold og vekst. Å 
være forvalter er en forrett Gud har gitt, så vi kan bli styrket i 
kjærlighet og seire over selviskhet og begjær. Forvaltere gleder 
seg over de velsignelser andre får på grunn av deres troskap. (1. 
Mosebok 1,26-28; 2,15; 1. Krønikebok 29,14; Haggai 1,3-11; Ma-
laki 3,8-12; Matteus 23,23; Romerne 15,26-27; 1. Korinterbrev 
9,9-14; 2. Korinterbrev 8,1-15; 9,7).
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22. Kristen livsførsel
Vi er kalt til å være et gudfryktig folk som tenker, føler og 
handler i harmoni med bibelske prinsipper i alle aspekter av 
vårt personlige og sosiale liv. For at Ånden skal kunne gjens-
kape Herrens karakter i oss, må vi bare ta del i det som fører 
til Kristuslik renhet, helse og glede i våre liv. Det betyr at all 
vår fornøyelse og underholdning må svare til den høyeste 
standard for kristen smak og skjønnhet. Selv om vi erkjenner 
at det er kulturelle forskjeller, må vi kle oss enkelt, sømmelig 
og smakfullt, som det passer seg for dem som forstår at den 
sanne skjønnhet ikke består av ytre stas, men av den uforgjen-
gelige indre menneske med sitt milde og rolige sinn. Det betyr 
også at vi må ta vare på kroppen vår på en forstandig måte, for 
den er et tempel for Den hellige ånd. Sammen med tilstrekke-
lig bevegelse og hvile, må vi velge den sunnest mulige kost, og 
holde oss borte fra å spise det Bibelen klassifiserer som uren 
mat. Fordi alkoholholdige drikker, tobakk, narkotiske stoffer 
og en uansvarlig bruk av medikamenter skader kroppen, må 
vi også holde oss borte fra dette. I stedet bør vi ta del i  det 
som leder både vårt sinn og vår kropp til lydighet mot Kristus, 
som ønsker at vi skal bevare helsen og glede oss over alt godt 
i livet. (1. Mosebok 7,2; 2. Mosebok 20,15; 3. Mosebok 11,1-
47; Salmene 106,3; Romerne 12,1-2; 1. Korinterbrev 6,19-20; 
10,31; 2. Korinterbrev 6,14-7,1; 10,5; Efeserne 5,1-21; Filipper-
ne 2,4; 4,8; 1. Timoteus 2,9-10; Titus 2,11-12; 1. Peter 3,1-4; 1. 
Johannes 2,6; 3. Johannes 2).

23. Ekteskapet og familien
Ekteskapet ble innstiftet av Gud i Eden og bekreftet av Jesus 
som en livslang forening mellom en mann og en kvinne i et fel-
lesskap preget av kjærlighet. For den kristne er ekteskapsløftet 
gitt både til Gud og ektefellen. Ekteskap bør kun inngås mellom 
en mann og en kvinne som har en felles tro. Dette fellesskapet 
er bygd på gjensidig kjærlighet, ærbødighet, respekt og ansvar-
lighet. Det skal gjenspeile kjærligheten, helligheten, samholdet 
og det ubrytelige fellesskapet mellom Kristus og hans menighet. 
Jesus lærte at den som skiller seg fra sin ektefelle av noen an-
nen grunn enn utroskap, og gifter seg med en annen, driver 
hor. Selv om forholdene i enkelte familier ikke svarer til idealet, 
kan en mann og en kvinne som fullt ut knytter seg til hveran-
dre i Kristus i ekteskapet, oppnå et fellesskap preget av kjær-
lighet ved Åndens ledelse og menighetens støtte. Gud velsigner 
familien, og det er hans hensikt at dens medlemmer skal hjelpe 
hverandre fram mot full modenhet. At samholdet i familien blir 
bedre, er ett av kjennetegnene på det evangelium som forkyn-
nes i de siste dager. Foreldre skal oppdra sine barn til å elske og 
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lyde Herren. Ved ord og eksempel skal de lære dem at Kristus 
er en kjærlig, medfølende og omsorgsfull veileder som ønsker 
at de skal bli lemmer på hans legeme, som er Guds familie, en 
familie som innbefatter både gifte og ugifte personer. (1. Mose-
bok 2,18-25; 2. Mosebok 20,12; 5. Mosebok 6,5-9; Ordspråkene 
22,6; Malaki 4,5-6; Matteus 5,31-32; 19,3-9; Markus 10,11-12; 
Johannes 2,1-11; 1. Korinterbrev 7,7, 10-11; 2. Korinterbrev 
6,14; Efeserne 5,21-33; 6,1-4).

24. Kristi tjeneste i den himmelske helligdom
Det er en helligdom i himmelen, det sanne tabernakel som Her-
ren har reist, og ikke et menneske. Der gjør Kristus tjeneste for 
vår skyld slik at de troende får del i den frelsens mulighet som 
ble gjort tilgjengelig  en gang for alle ved forsoningen på korset. 
Ved sin himmelfart ble han innsatt som vår store øversteprest 
og begynte sin tjeneste som mellommann, en tjeneste som 
øverstepresten utførte som en forbilledlig handling i det hellige i 
den jordiske helligdommen. I 1844, ved slutten av den profetiske 
perioden på 2300 kvelder og morgener, begynte Jesus den andre 
og siste fasen av sin soningstjeneste, som også var en tjeneste 
som øverstepresten utførte som en forbilledlig handling i det 
aller helligste i den jordiske helligdommen. Den innebærer en 
undersøkende dom som en del av den endelige utryddelsen av 
all synd, slik det ble symbolsk framstilt ved rensingen av den 
gamle hebraiske helligdommen på den store soningsdagen. I den 
forbilledlige tjenesten ble helligdommen renset med blod fra 
offerdyrene, mens de himmelske ting blir renset  av Jesu blod, 
som det fullkomne offer. Den undersøkende dom vil åpenbare for 
himmelske vesener hvem som døde i troen på Kristus, og hvem 
som derfor er verdige til å få del i den første oppstandelsen. Den 
vil også vise hvem av de levende som er i Kristus, de som holder 
seg til Guds bud og troen på Jesus, og derfor i ham er klar til å bli 
tatt med til hans evige rike. Denne domshandlingen stadfester at 
Gud er i sin fulle rett når han frelser dem som tror på Jesus. Den 
forteller at de som har bevart sin troskap mot Gud, skal motta 
riket. Avslutningen av denne tjenesten vil markere slutten på 
vår nådetid før Kristi annet komme. (3. Mosebok 16; 4. Mosebok 
14,34; Esekiel 4,6; Daniel 7,9-27; 8,13-14; 9,24-27; Hebreerne 
1,3; 2,16-17; 4,14-16; 8,1-5; 9,11-28; 10,19-22; Åpenbaringen 
8,3-5; 11,19; 14,6-7, 12; 20,12; 22,11-12).

25. Kristi annet komme
Kristi annet komme er menighetens salige håp og evangeliets 
store høydepunkt. Frelserens gjenkomst blir virkelig, personlig, 
synbar og verdensomspennende. Når han kommer tilbake, blir 
de rettferdige døde vekket opp. Sammen med de rettferdige som 
lever, blir de herliggjort og ført til himmelen, mens de urettferdi-
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ge vil dø. Det faktum at nesten alle profetier som dekker histori-
en fram til de siste tider, på det nærmeste er fullstendig oppfylt, 
sammen med de rådende forholdene i verden, tyder på at Kristi 
gjenkomst er nær. Tidspunktet for denne begivenheten er ikke 
åpenbart, og vi er derfor blitt oppfordret til alltid å være beredt. 
(Matteus 24; Markus 13; Lukas 21; Johannes 14,1-3; Apostlenes 
gjerninger 1,9-11; 1. Korinterbrev 15,51-54; 1. Tessaloniker 4,13-
18; 5,1-6; 2. Tessaloniker 1,7-10; 2,8; 2. Timoteus 3,1-5; Titus 
2,13; Hebreerne 9,28; Åpenbaringen 1,7; 14,14-20; 19,11-21).

26. Døden og oppstandelsen
Syndens lønn er døden, men Gud som alene er udødelig, vil gi 
evig liv til de frikjøpte. Inntil den dagen er døden en ubevisst 
tilstand for alle mennesker. Når Kristus, vårt liv, åpenbarer 
seg, vil de rettferdige som er blitt levende, og de rettferdige 
som lever, bli herliggjort og rykket opp for å møte Herren. Den 
andre oppstandelsen, da de urettferdige står opp, finner sted 
tusen år senere. (Job 19,25-27; Salmene 146,3-4; Forkynneren 
9,5-6, 10; Daniel 12,2, 13; Jesaja 25,8; Johannes 5,28-29; 11,11-
14; Romerne 6,23; 1. Korinterbrev 15,51-54; Kolosserne 3,4; 
1. Tessaloniker 4,13-17; 1. Timoteus 6,15-16; Åpenbaringen 
20,1-10).

27. De tusen år og slutten på synd
De tusen år er perioden mellom den første og den andre op-
pstandelsen, da Kristus hersker i himmelen sammen med sine 
frelste. I denne tidsperioden blir de onde døde dømt. Jorden 
vil være fullstendig forlatt, uten noe levende menneske, men 
bebodd av Satan og hans engler. Ved avslutningen av de tusen år 
kommer Kristus sammen med de frelste og den hellige by ned 
fra himmelen til jorden. De urettferdige døde blir vekket til live 
igjen, og sammen med Satan og hans engler omringer de byen. 
Men ild fra Gud vil fortære dem og rense jorden. Da vil universet 
for alltid være frigjort fra synd og syndere. (Jeremia 4,23-26; 
Esekiel 28,18-19; Malaki 4,1; 1. Korinterbrev 6,2-3; Åpenbaringen 
20; 21,1-5).

28. Den nye jord
På den nye jord, hvor rettferdighet bor, vil Gud skape et evig 
hjem for de frelste, og i fullkomne omgivelser skal de oppleve 
evig liv, kjærlighet, lykke og utvikling sammen med ham. Gud 
skal selv bo sammen med sitt folk. Lidelse og død er borte. Den 
store konflikten er slutt, og synd finnes ikke lenger. Alt, fra det 
levende til det livløse, erklærer at Gud er kjærlighet, og han skal 
herske i all evighet. Amen. (Jesaja 35; 65,17-25; Matteus 5,5; 2. 
Peter 3,13; Åpenbaringen 11,15; 21,1-7; 22,1-5).



DÅPS- 
 LØFTE
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Dåp er alltid en høytidelig og sterkt opplevelse, men det 
finnes ingen betemte oppsett for hvordan det skal gjø-
res. Det er heller ingen krav om en bestemt alder eller 
et bestemt tidspunkt i et bibelstudium hvor man ”må” 
bli døpt. I Syvendedags Adventistkirken praktiserer vi 
verken  
barnedåp eller voksendåp. Vi har troendes dåp – en dåp 
ved full neddykking som en offentlig bekjennelse av ens 
tro på Jesus.  Dåpen markerer ikke slutten på din vand-
ring med Gud, og det er heller ikke begynnelsen. Det 
markerer slutten på starten. Nå kjenner du altså Gud 
nok til å stole på ham og til å vite at du ønsker å leve 
livet ditt i samarbeid med og etter Guds vilje.

Menighetshåndboken gir to forslag til dåpsløfter. Man 
kan også bekjenne sin tro ved å dele et personlig vitnes-
byrd. Det kan ofte være nyttig, både for menigheten og 
de besøkende å gjennomgå de viktigste av trospunktene 
på en dåpsgudstjeneste. Å velge dåpsløfte handler ikke 
om å måtte si ja til så lite som mulig. Det handler om å 
velge et format som passer best mulig for den som skal 
ta dåp, og de som er til stede. På samme tid er det viktig 
å være lojal mot det Bibelen åpenbarer om Gud. Bud-
skapet er det samme. Innpaknigen kan variere. 

Her kommer et  sammendrag av vår tro og et forslag til 
dåpsløfte. Vi har allerede lest Syvendedags Adventistkir-
kens 28 trospunkter (2020).

VÅR TRO
•  Vi tror på en treenig Gud: Faderen, Sønnen og Den hel-

lige ånd – skaper og oppretholder av alle ting.
•  Vi tror at Jesus døde på korset i vårt sted, så vi kan få 

tilgivelse og evig liv.
•  Vi tror at Jesus er vår øversteprest og konge, og at han 

er vår talsmann i den himmelske helligdom.
•  Vi tror at Jesus snart kommer igjen. Vi vet ikke når, 

men vi gleder oss til den dagen da vår frelser skal 
komme i skyene.

VÅR TRO
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•  Vi tror at Bibelen er inspirert av Gud, og at den er 
grunnlaget og autoriteten for vår kristne tro og livsstil.

•  Vi tror at Den hellige ånd overbeviser oss om synd, 
rettferdighet og dom, og at den gir oss kraft til å leve 
livet sammen med Jesus. 

•  Vi tror at Gud ga oss sabbaten da han skapte. Vi holder 
den hellig som en påminnelse om Guds kjærlighet og 
trofasthet til oss og våre medmennesker.

•  Vi tror at Gud gir oss livet som en gave, som vi tar 
vare på ved å leve sunt og fornuftig, bygget på Bibelske 
prinsipper.

•  Vi tror at menigheten er opprettet av Gud, så de gode 
nyhetene om Jesus og adventbudskapet om hans gjen-
komst kan bli bevart og forkynt. Derfor har vi alle et 
ansvar for å støtte menigheten med de evner, mulig-
heter og midler som Gud har  gitt oss.

DÅPSLØFTE
1.  Har du tatt imot Jesus Kristus som din personlige frel-

ser og er det ditt ønske å følge ham som din Herre?

2.  Tror du at Bibelen er den autoriteten som vi burde 
bygge både vår kristne tro og livsstil på? Er du villig 
til å leve livet ditt i tråd med dens lære?

3.  Jesus kaller oss bort fra et selvsentrert liv. Å følge 
ham betyr å se andre og deres behov. Ønsker du, ut 
fra dine forutsetninger og etter beste enven, å tjene 
Gud, hans menighet og dine medmennesker?

4.  Er det ditt eget ønske å bli døpt som et offentlig ut-
trykk for din tro på Jesus Kristus?

5.  Du har lært hva Syvendedags Adventistkirken står for. 
Ønsker du å bli en del av vårt trosfellesskap?

DÅPSLØFTE
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